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În primăvara acestui an, la 20 aprilie, s-au 
împlinit 180 de ani de când, în 1839, se năștea în 
castelul de la Sigmaringen (Germania), principele 
Karl Eitel Friedrich Zephyrinus Ludwig von 
Hohenzollern Sigmaringen, cel care avea să devină 
primul rege al României moderne, la a cărei dezvoltare 
a avut o contribuție esențială. A fost foarte mândru 
de înaintașii săi, pe care îi va portretiza în Holul 
de onoare al castelului Peleș, încercând să creeze în 
reședința sa o galerie a strămoșilor, așa cum văzuse 
în copilăria și tinerețea petrecută la castelul familiei 
sale din Sigmaringen. ,,Faptul că se număra printre 
Hohenzollerni – scria primul său biograf, Paul 
Lindenberg – l-a umplut întotdeauna de mândrie 
pe deplin justificată, dar tocmai de aceea voia ca prin 
forţe proprii și ca urmare a bagajului său de cunoștinţe 
și aptitudini să cucerească locul pe care alţi principi 
îl consideră ca pe ceva ce li se cuvine pur și simplu. 
Aceasta ne explică multe din mentalitatea tânărului 
prinţ, ca și evoluţia de mai târziu a principelui și 
regelui, care permanent și-a impus exigenţele cele mai 
înalte și care, în simplitatea lui soldăţească, a explicat 
în repetate rânduri: «Ceea ce poate să facă omul însuși, 
nu se cade să lase a fi făcut de un altul»”1.

România modernă îi datorează enorm lui Carol 
I, principele și regele de rigoare germană care și-a 
înțeles pe deplin misiunea de monarh constituțional. 
A înțeles-o ca pe o datorie de la care nu a abdicat până 
la sfârșitul vieții sale. „Simțământul datoriei – scria I. 
G. Duca – era poate singurul simțământ mai puternic 
la el, mai puternic chiar și decât mândria. Se poate 

1. Paul Lindenberg, Regele Carol I al României, traducere din ger-
mană de Ion Nastasia, București, Editura Humanitas, 2010, p. 
12-13.

spune că toată viața lui Carol I n-a fost stăpânită 
decât de acest sentiment”2. Din acest sentiment al 
datoriei ar fi provenit, după opinia lui Duca, și iubirea 
sa pentru țara pe care soarta îi hărăzise să o conducă: 
„N-aș vrea să spun că regele Carol nu a iubit România, 
dar netăgăduit că această iubire era mai mult zămislită 
din simțul datoriilor pe care le avea către Statul ce îi 
încredințase conducerea destinelor sale, decât dintr-o 
pornire caldă a inimii pentru acest popor sau dintr-o 
afinitate sufletească pentru noi”3. Cu toate acestea, 
literatul rătăcit în politică și devenit proprietar de 
culă istorică în Măldăreștii Vâlcei, era nevoit să 
recunoască un adevăr de netăgăduit privindu-l pe 
regele Carol I: „dacă și-a închinat viața întreagă 
binelui și propășirii statului român, dacă a vegheat zi 
și noapte asupra marilor interese pe care era chemat 
să le apere, dacă n-a lipsit un ceas, dacă n-a lipsit o 
clipă de la datoriile sale, dacă împlinirea acestora era 
singura lui grijă și singura lui distracție, este fiindcă 
el ridicase îndeplinirea datoriei la înălțimea unei 
concepții de viață. Dacă nu ar fi fost și creștin, ar fi 
fost singura lui filozofie. Pentru el, tronul României 
nu era nici o plăcere, nici o cinste. Era o sarcină care i 
se încredințase, pe care se legase cu jurământ înaintea 
lui Dumnezeu și înaintea oamenilor de a o îndeplini 
cu sfințenie. Să nesocotească una din îndatoririle 
ce Coroana i le încredințase i-ar fi părut tot atât de 
criminal ca dezertarea soldatului de pe front”4.  

În lunga și rodnica sa domnie, de aproape 
o jumătate de veac, regele Carol I a vegheat la 

2. I. G. Duca, Memorii. Neutralitatea. Partea I (1914-1915), vol. 
I, ediție și schiță biografică de Stelian Neagoe, București, Editura 
Expres, 1992, p. 106.
3. Ibidem. 
4. Ibidem, p. 106-107. 
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modernizarea și europenizarea României, care 
s-a luptat, sub comanda sa, pentru obținerea 
independenței de stat, recunoscută de marile puteri 
europene în 1878. Trei ani mai târziu, în 1881, România 
era proclamată regat, ca un semn al noului său statut 
european, fapt care i se datorează tot lui Carol I. O 
spune răspicat I. G. Duca în Amintirile sale politice: 
„Lui îi datorăm în primul rând prestigiul Regatului, 
un capital politic acumulat în mare parte prin mândria 
și vanitatea lui, dar care în ceasurile hotărâtoare ale 
frământărilor pentru unitatea națională ne-a fost 
de un ajutor prețios. Lui îi datorăm continuitatea, 
condiția esențială a oricărei opere constructive”5. 

Proclamarea Regatului și continuitatea 
domniei au fost factori esențiali pentru împlinirea 
unui amplu proiect de țară, prin realizarea unor lucrări 
edilitare esențiale pentru dezvoltarea României în a 
doua jumătate a celui de-al XIX-lea veac. „Pentru 
dânsul – scria Nicolae Iorga – România fusese o ţară 
înapoiată care avusese nevoie de un salvator”6. Acesta 
a fost terenul pe care regele Carol I, un împătimit al 
datoriei, a colaborat cu clasa politică a vremii pentru 
ridicarea țării sale. Comunicarea cu reprezentanții 
boierimii române ajunși în poziții de decidenți 
politici i-a fost înlesnită regelui de „calităţile de 
dibăcie ale inteligenţei lui”, care – aprecia just Ion G. 
Duca, ministru în vremea lui Carol I și fin analist al 
epocii –  „erau completate printr-un real talent de a 
cunoaște oamenii. Cu un dar minunat, el pătrundea 
tainele sufletului omenesc, și se pricepea să descopere 
slăbiciunile, ca și virtuţile fiecărui om. O nepreţuită 
calitate pentru un conducător de oameni. A cunoscut 
admirabil personalul politic al vremii sale, a știut exact 
ce poate da și ce nu poate da fiecare și, a știut și mai 
bine cum să profite de meritele unora sau de scăderile 
celorlalţi”7. Astfel, cu râvna unei întregi clase politice 
și a unor arhitecți, ingineri și constructori talentați 
și devotați,  principatul de la gurile Dunării avea să 

5. Ibidem, p. 120. 
6. N. Iorga, Supt trei regi. România contemporană de la 1904 la 
1930. Istorie a unei lupte pentru un ideal moral și naţional, Vălenii de 
Munte, Așezământul tipografic „Datina Românească”, 1932, p. 6.
7. I. G. Duca, Memorii. Neutralitatea. Partea I (1914-1915), vol. 
I, p. 104. 

se transforme, în numai câteva decenii, într-o țară 
modernă, respectată în Europa centrală și de sud-est. 
O țară care îi uimea pe călătorii străini nu numai cu 
chipul nou, european, al unor orașe – Bucureștiul era 
numit atunci, nu fără temei, Micul Paris –, dar și cu o 
elită culturală și politică ce nu era cu mult mai prejos 
decât cea din Apusul unde studiaseră fii boierilor din 
cele două principate unite în 1859. 

Începând cu vara anului 2016, Muzeul Național 
Peleș a inițiat un amplu program expozițional și 
editorial dedicat biografiilor regilor și reginelor 
României, deschis cu expoziție și un albumul-catalog 
închinate reginei-poete Elisabeta, la un secol de la 
trecerea sa la cele veșnice. În anul 2017 am evocat 
figura „bunului rege Ferdinand” într-o expoziție 
unică, însoțită de un elegant album monografic, iar 
în anul 2018 atenția noastră s-a îndreptat spre regina 
Maria a României, de la a cărei moarte se împlineau 
opt decenii și căreia i-am dedicat o expoziție și o 
monografie-album în două volume. Anul 2019 îl 
dedicăm evocării regelui Carol I, cel atât de legat de 
castelul Peleș din Sinaia, vast ansamblu rezidențial cu 
deosebită valoare artistică, arhitectonică și memorială, 
în care ființează de aproape șapte decenii Muzeul 
Național Peleș, păstrătorul obiectelor de patrimoniu 
legate de istoria familiei regale române. 

Ca un omagiu binemeritat adus marelui 
ctitor al României moderne, am considerat necesară 
evocarea regelui Carol I printr-o expoziție specială 
care să redea, pentru iubitorii de istorie și artă, nu 
numai aspecte esențiale din viața și activitatea politică 
a fondatorului dinastiei regale, dar și să recreeze, în 
sălile de expoziții temporare ale Muzeului Național 
Peleș, ambientul artistic în care a trăit acest mare 
suveran, căruia Nicolae Iorga îi făcea următorul 
portret: „De statură mijlocie, de o ţinută magistral 
stăpânită, sobru în gesturi, măsurat în cuvinte, 
capabil de a da o demnitate și felului insuficient în 
care poseda limba română și care la un altul ar fi 
părut ridicol, pătrunzând, scormonind, până în suflet 
cu ochii mici albaștri foarte mobili lângă linia de 
imperială deciziune a nasului de vultur, omul care 
unea în el vechi datini de ev mediu renan, mândria 



unei ușoare descendenţe apropiate de Napoleon, prin 
bunica sa Ștefania Beauharnais, înfiată de genialul 
împărat, și un fel de ruralism romantic venit de la 
Muraţii al căror sânge îl avea tatăl său, era una din 
acele personalităţi, mai mult din voinţa lor, decât prin 
largul dar al lui Dumnezeu, care pot să domine și o 
lume așa de deosebită de a sa cum era aceea a vechii 
Românii, căreia nu-i dădea decât ce vroia, când voia și 
cât voia. Ajunsese a se cântări spiţerește o inflexiune 
de voce, un gest al lui care știa câte degete să dea la o 
audienţă, câte să le ridice la chipiu în răspunsul la un 
salut, cum și în ce împrejurare să îi facă neasemănata 
cinste de a-l pofti să șadă, atunci, cînd, de obicei, el sta 
însuși în picioare, sprijinind doar, în anii de bătrâneţă, 
pe un scaun genunchiul său obosit”8. 

Pentru rafinatul om politic I. G. Duca, regele 
Carol I al României „era o adevărată personalitate, dacă 
n-ar fi fost decât prin voinţa și puterea lui de stăruinţă. 
Cu o răbdare neobișnuită știa să urmărească ani de-a 
rândul gândurile sale, la toate voinţele într-adevăr 
stăruitoare nu-și manifesta pe faţă intenţiile. Când 
furtuna sufla peste capul său, știa să-l aplece, ca să-l 
ridice însă mai semeţ de îndată ce cerul se însenina 
iarăși. Un om care are aceste daruri, nu este orișicine 
sau nu e o personalitate obișnuită. Dacă adăugăm la 
aceasta o mare mândrie, un simţ al datoriei cum rar 
se întâlnește și o nobilă concepţie, nobilă în cel mai 
înalt înţeles al cuvântului, a ceea ce datorează acestui 
Stat și acestui popor, vom avea sinteza însușirilor 
caracteristice ale Regelui Carol I”9. 

Acesta este eroul celor două volume pe care 
le propunem cititorilor, sub titlul Regele Carol I. 
Ctitorul României moderne, lucrare monografică de 
mari proporții ce se deschide cu o caldă evocare a 
regelui Carol I, semnată de domnul academician Dan 
Berindei, președintele Secției de Istorie și Arheologie 
a Academiei Române, căruia îi exprimăm și aici 

8. N. Iorga, Supt trei regi, p. 5-6.
9. I. G. Duca, Memorii. Neutralitatea. Partea I (1914-1915), vol. 
I, p. 105. 

alesele noastre mulțumiri. Gratitudinea noastră se 
îndreaptă către autorii textelor istorice ale celor două 
volume închinate regelui Carol I: domnul prof. univ. 
dr. Ion Bulei, talentatul evocator al istoriei moderne 
a românilor, a scris pentru acest album-catalog 
interesanta biografie a regelui Carol I; domnul prof. 
univ. ing. Nicolae Șt. Noica, reputat specialist în istoria 
monumentelor definitorii ale României moderne 
și contemporane, a semnat pentru lucrarea de față 
studiul dedicat Domeniului Coroanei – instituția 
model a regelui Carol I; doamna prof. univ. dr. Doina 
Păuleanu, istoricul de artă devotat istoriei culturale și 
artistice a Dobrogei și Constanței, a avut amabilitatea 
de a se alătura demersului nostru editorial cu o 
excelentă evocare a Ctitoriilor regelui Carol I la Marea 
Neagră.  Semnatarul acestor rânduri a contribuit la 
aceste două volume închinate regelui Carol I cu două 
articole dedicate edificiilor rezidențiale și publice 
create în timpul rodnicei sale domnii: Carol I – ctitorul 
reședințelor regale din București și Edificii publice în 
Bucureștii regelui Carol I.

Pentru realizarea acestui amplu proiect 
expozițional și editorial, am colaborat cu instituții 
culturale și muzeale de prestigiu, care au oferit cu 
generozitate Muzeului Național Peleș piese de 
patrimoniu și fotografii de epocă care sporesc valoarea 
expoziției și a volumelor dedicate regelui Carol I 
al României. Arhivele Naționale ale României – 
păstrătoare ale mărturiilor documentare și iconografice 
privind istoria familiei regale române – s-au asociat cu 
entuziasm demersului nostru expozițional și editorial, 
punându-ne la dispoziție documente, obiecte de 
patrimoniu și fotografii relevante legate de viața 
și activitatea regelui Carol I. Muțumirile noastre 
speciale se îndreaptă către domnul dr. Cristian Anița, 
director al Arhivelor Naționale ale României, dr. 
Alina Pavelescu, director adjunct, dr. Liviu-Daniel 
Grigorescu, șef Serviciu Arhive Naționale Istorice 
Centrale, dr. Mirela Comănescu, șef Birou Arhive 
Administrative și Culturale, dr. Mirela-Daniela 



Târnă, consilier superior, Ștefania Grigorie, șef Birou 
Arhive Tehnice și de Înregistrare, Nicoleta Bolintis, 
Viorica Nicolae, dr. Claudiu Turcitu, șef birou Arhive 
Medievale.  

Expoziția organizată de Muzeul Național 
Peleș ar fi fost mai săracă fără colaborarea cu 
prestigioase instituții culturale și muzeale din 
București, care ne-au împrumutat obiecte de 
patrimoniu reprezentative pentru ilustrarea vieții 
regelui Carol I al României. Mulțumirile noastre 
se îndreaptă către instituțiile care au colaborat 
la reușita acestei expoziții: Biblioteca Academiei 
Române (director general interimar – dr. Cornel 
Lepadatu, Cabinetul de Stampe, Muzică, Hărți – 
dr. Cătălina Macovei și Monica Alina Popescu), 
Muzeul Național de Artă al României (director 
general – arhitect Liviu Constantinescu, director 
adjunct – Octavian Boicescu, Cosmin Ungureanu – 
șef al Departamentului de Artă Europeană), Muzeul 
Național de Istorie a României (director general – 
dr. Ernest Oberlander-Târnoveanu, director adjunct 
– dr. Cornel-Constantin Ilie, șef Secție Istorie – 
dr. Oana Ilie), Muzeul Militar Național „Regele 
Ferdinand I” (director – colonel Constantin Lupu, șef 
Secție Documentare – dr. Cristina Constantin, Alin 
Cîrstian) și Muzeul Național Cotroceni (director 
general – Liviu Sebastian Jicman, director general 
adjunct – dr. Ștefania Dinu, dr. Mădălina Nițelea – șef 
Secție Evidență, Patrimoniu, Bibliotecă și Fototecă).  

Ca și la expozițiile realizate de Muzeul 
Național Peleș în anii 2016, 2017 și 2018 – dedicate 
reginei Elisabeta, regelui Ferdinand I și reginei Maria 
a României – am asociat demersului nostru distinși 
colecționari particulari care și de data aceasta au 
răspuns cu bucurie invitației noastre. Gratitudinea 
noastră se îndreaptă către doamna Ioana Racottă 
și către domnii Răzvan Brâncoveanu, Paul-Cezar 
Florea, arhitect Mădălin Ghigeanu, Mihai Ghyka și 
Daniel-Cosmin Obreja care au împrumutat Muzeului 
Național Peleș valoroase obiecte de patrimoniu și 

fotografii de epocă cu care am îmbogățit expoziția și 
am ilustrat cele două albume dedicate primului nostru 
rege. 

Ca și în cazul celorlalte lucrări dedicate regilor 
și reginelor României – editate de Muzeul Național 
Peleș în anii 2017 și 2018 –, viziunea grafică a acestor 
două volume dedicate regelui Carol I al României 
o datorăm domnului dr. Cornel-Constantin Ilie, 
director adjunct al Muzeului Național de Istorie a 
României și grafician inspirat, căruia îi exprimăm și 
aici recunoștința noastră. 

Reproducerile color ale pieselor de patrimoniu 
– aparținând Muzeului Național Peleș sau unor 
colecții particulare – prezentate în aceste volume 
au fost realizate de către domnul Árpád Udvardi, 
căruia îi mulțumim în mod special și pe această cale. 
Imaginile de epocă din fototeca Muzeului Național 
Peleș au fost scanate cu migală de către doamna 
conservator Aurelia Borugă, către care se îndreaptă 
mulțumirile noastre. Mulțumiri adresăm și domnilor 
Marius Amarie și Adrian Simionescu, care au realizat 
fotografiile color ale pieselor provenite din colecțiile 
Muzeului Național de Istorie a României și Muzeului 
Militar Național „Regele Ferdinand I”. 

Last but not least, mulțumirile noastre se 
îndreaptă către colegii muzeografi și conservatori din 
Muzeul Național Peleș, care au făcut posibilă realizarea 
proiectului expozițional și editorial Regele Carol I. 
Ctitorul României moderne: dr. Mircea-Alexandru 
Hortopan, director de patrimoniu, Anca-Mariana 
Hogea, director general adjunct, drd. Macrina-Emilia 
Oproiu, șef Secție Evidență, Cercetare și Documentare 
a Patrimoniului, Raluca Romok, Alexandra Ghioarcă, 
Corina Dumitrache, Rodica Rotărescu, Adriana 
Duță, Mariana Răileanu, Gabriela Tudor, Aurelia 
Borugă și Cătălina-Mariana Păstrămoiu.

   
Dr. Narcis Dorin Ion

Director general al Muzeului Național Peleș        



Domnitorul Carol I. 1877
Biblioteca Academiei Române
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Constituirea și construirea României moderne 
reflectă un proces ascendent, cu rezultate remarcabile, 
evidențiind un efort național puternic și echilibrat, 
dăruire și patriotism, dar mai ales o clasă politică 
capabilă și eficientă. Dăruirea acesteia către idealurile 
naționale a fost evidentă. Uneori chiar surprinzătoare, 
dar în același timp eficiența ei este de netăgăduit, 
ca și nivelul ei de pregătire similar celui al elitelor 
diriguitoare din statele cele mai avansate ale vremii. 
Nu întâmplător, doctoratele în drept de la Paris erau 
o caracteristică dominantă a miniștrilor din diferitele 
formații guvernamentale. Deși situați pe poziții politic 
divergente, oamenii politici ai perioadei porneau cu 
toții de la numitorul comun al intereselor naționale, 
obligați la aceasta de spiritul vremii în „secolul 
naționalităților”. Slujirea țării și nu a intereselor 
proprii era, de asemenea, o caracteristică dominantă, 
o purtare contrară fiind sancționată de corpul politic 
al alegerilor și ei având idealul național ca obiectiv al 
propriei existențe.

Cele șase decenii care despart anul 1859 de anul 
1918 au reprezentat pentru români o etapă de progres 
și de succesive împliniri, la care a contribuit și prestația 

în fruntea țării a celor trei conducători, respectiv 
domnitorul Alexandru Ioan Cuza și regii Carol I și 
Ferdinand I. Construcția României s-a bucurat de o 
continuitate benefică. Temeiul a fost pus, neîndoielnic, 
în timpul domniei de șapte ani a principelui Cuza. 
Preluând conducerea țării ca domnitor, principele 
Carol de Hohenzollern-Sigmaringen, pornind de 
la baza pusă de predecesorul său, a dus mai departe 
spre împlinire procesul de construcție; în vremea sa, 
România a cucerit independența și și-a continuat 
dezvoltarea modernizatoare, pentru ca regele 
Ferdinand să conducă țara în conflagrația Primului 
Război Mondial și să devină regele României 
desăvărșite în hotare naționale. 

Carol I, un tânăr de 27 de ani, militar de carieră, 
dar în același timp studiind la Universitatea din Bonn 
dreptul și istoria, a fost totodată beneficiarul unui 
proces de formare și al educației primite de la tatăl său, 
prințul Carol Anton de Hohenzollern-Sigmaringen, 
bărbat de stat cu vederi liberale, integrate veacului de 
mutații care se trăia. Seriozitate, dăruire către muncă, 
spirit moral, corectitudine și exactitate îl caracterizau. 
La aceasta s-a adăugat și perspectiva de viață care i s-a 

CAROL I, REGELE
AcAdemiciAn dAn Berindei
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oferit, în locul celei de principe german care urma să 
aibă doar o carieră militară. El a acceptat, în condiții 
considerate de mulți riscante, tronul unei țări pentru 
el necunoscute. Acceptul care i s-a cerut avea să-l dea, 
după chibzuință, el aruncându-se într-o aventură al 
cărei sfârșit s-a dovedit în alte cazuri cu totul nesigur. 
Doar el a reușit în statele balcanice să întemeieze o 
dinastie, în timp ce principii străini contemporani ai 
săi au suferit, în alte țări, succesive eșecuri.

Un rol de seamă în consimțământul pe care 
tânărul principe îl va da l-a avut, fără îndoială, felul 
prin care Ion C. Brătianu a știut să-i trezească 
interesul și chiar asumarea riscului. Un rol important 
în determinarea sa la accept l-au mai avut doctorul 
Carol Davila, filoromânul francez Ubicini și o 
apropiată a familiei princiare, dar și a împăratului 
Napoleon al III-lea, Hortense Cornu. Domnia pe 
care o refuzase viitorul său cumnat, contele Filip de 
Flandra, el a acceptat-o și și-a asumat-o ca o misiune, 
călătorind foarte riscant printr-un imperiu care se 
pregătea de neîntârziată luptă cu patria sa. Plecând, 
el s-a despărțit de o linie de viață, asumându-și un alt 
destin, riscant, dar – pentru el – și promițător. 

Echilibratul principe și-a luat riscul, stăpânit 
mai ales de credința că avea să fie binevenitul pentru 
cei care-l chemaseră și că, înfruntând ezitări și semne 
de întrebare, el avea în față perspectiva unui viitor care 
avea să schimbe evoluția unei țări, dar și a propriei sale 
existențe. Călătoria riscantă prin imperiul Austriei și 
apoi pe Dunăre, a luat pentru anonimul principe, o 
nouă întorsătură la Turnu Severin, când a pus piciorul 
pe pământul noii sale patrii necunoscute.

Este surprinzătoare maturitatea de gândire a 
acestui tânăr principe în noul rol pe care-l alesese. El 
s-a creat din mers domnitor al unei țări, cunoscând-o 
cu strădania neobosită de a o descifra prin cunoaștere 
directă, nemijlocită. A făcut acest lucru din primele 
clipe și însemnările sale dezvăluie până la detaliu 
acest lucru. Cu o mare forță el a înregistrat și 
înmagazinat, metodic și stăruitor, o succesiune de 
imagini copleșitoare ale necunoscutului care, din 
acele momente, deveneau cunoscute, înmagazinate și 

Domnitorul Carol I. 1877
Biblioteca Academiei Române
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clasificate în mintea sa. A înfruntat o mare oboseală 
fără ezitare, devenind într-adevăr român, cum o 
afirmase, punând piciorul pe pământul noii sale țări. 
În mintea sa acesta a început să prindă contururi din 
ce în ce mai clare și va continua să facă acest lucru 
necontenit. Stăruința sa a dat roade dacă și-a însușit 
limba cea nouă în mai puțin de un an; a ajuns totodată 
să cunoască noua patrie, dar lucrul acesta l-a făcut 
direct, nemijlocit, prin stăruitoare luări la cunoștință, 
călătorind prin țară, dar și prin integrarea sa personală 
în viața ei și, mai ales, în complexul proces de înnoire. 
Dar totodată, de la început, n-a reținut numai ceea ce 
însemna rămânere în urmă, ci a căutat noul și frumosul, 
justificarea riscului pe care îl luase, înțelegerea și 
pledoaria pentru națiunea care-i încredințase soarta ei.

A avut, fără îndoială, o surpriză agreabilă în 
cunoașterea elitelor, în nivelul cultural și în folosirea 
câtorva limbi de către interlocutorii săi, în felul în care 
aceștia se înfățișau, putând să-i apropie fără ezitare de 
conaționalii săi inițiali. În aceste convorbiri de început 
multe din prejudecățile lumii din care venea au fost 
înlăturate și treptat, cel puțin în unele privințe, și-a 
însușit poziții ale interlocutorilor săi.

Dar, în aceeași măsură, din primele clipe s-a 
ferit de a deveni partizanul unei tendințe sau al alteia. 
Se simțea arbitru, deasupra pozițiilor diverse, neutru 
și echidistant. Îi plăcea să stea de vorbă, să afle, să 
cunoască varietatea unor poziții, dar fără a se implica, 
fără amiciții, care considera că i-ar fi diminuat 
prestigiul. A avut doar tentația unei prietenii cu 
Brătianu, la începutul domniei, dar mai apoi s-a 
ferit de orice tentație care ar fi putut da un altfel de 
sens relației dintre domnitor – apoi rege – şi supuşii 
săi! Dar aceasta nu însemna, nici pe de departe, că 
nu cunoştea în detaliu pe cei cu care lucra, că nu le 
urmărea evoluția şi nu-i aprecia în măsura cuvenită. 
Zgârcenia sa de a da mâna în întregime devenise 
proverbială şi un deget, care întregea salutul precedent, 
putea produce mare satisfacție!

Din primele momente ale contactului cu țara 
a realizat că era un ,,corp străin” care însă trebuia să 
se integreze, la un nivel superior, lumii acesteia noi 

în care intrase şi totodată că îi revenea rolul de a fi 
un intermediar al ei cu vechea sa lume, de a-i câştiga 
o poziție demnă, de a o afirma. Totodată, treptat, a 
început să se integreze lumii în calitatea sa de principe, 
şi apoi de rege al României.

L-au pasionat relațiile internaționale şi 
totodată a suferit deziluzii. Interesele României, 
care au devenit şi ale sale, au trecut pe primul plan. 
Dar, în acelaşi timp, „sângele apă nu se face” şi în 
multe privințe era legat de Germania. Pentru el 
Dunărea era un ,„fluviu german”, dorise integrarea 
României în Tripla Alianță şi menținerea acesteia, 
îl bucurase ca pe un copil înălțarea lui la gradul de 
feldmareşal german, menținea strânsă legătura cu 
familia, corespondența sa cu prințul Carol Anton, cu 
fratele său Leopold şi cu sora sa Maria de Flandra 
dezvăluie însemnătatea ei şi locul pe care-l ocupa 
în mentalul monarhului, iar Sigmaringen a rămas 
pentru el un punct de reper întreaga viață. Nu-l 
mulțumea Wilhelm al II–lea din cauza acțiunilor 
sale politice negândite, dar, spre sfârşitul domniei, 
se gândea la o alianță matrimonială dintre nepoata 
sa, micuța atunci Elisabeta, şi un principe dintre 
Hohenzollernii protestanți şi imperiali. Dar cu 
toată dependența sa față de Germania, și-a păstrat 
libertatea de mișcare politică. În 1896 va avea 
satisfacția vizitei împăratului Francisc Iosif, dar doi 
ani mai târziu, împreună cu principele moștenitor 
Ferdinand și cu primul ministru Dimitrie A. Sturdza, 
s-a dus în Rusia. Cu tot sângele francez pe care-l 
purta și el a rămas constant un filogerman, urmărind 
cu îngrijorare politica Franței, dar, în același timp, 
a primit la dejun la Peleș pe Paul Deschanel, fost 
președinte al Camerei franceze, în 1912.

Pentru monarh o mare însemnătate l-a avut 
locul României în Europa de Sud-Est, care, pe plan 
demografic, economic și cultural, se situa pe cel dintâi 
loc și el ținea să afirme acest lucru. Carol I s-a străduit 
să întrețină bune relații cu Grecia, Serbia și Bulgaria, 
l-a preocupat și situația românilor balcanici și, de 
asemenea, a avut bune relații din 1878 cu Imperiul 
Otoman.
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Regele Carol I și-a construit palatele sale, iar 
castelul Peleș a marcat poziția pe care o dobândise 
principele german în România, dar și păstrarea 
amintirii patriei sale inițiale și a familiei. L-a interesat 
reconstrucția modernă a țării – edificiile Capitalei, 
impozantul pod peste Dunăre, amenajările de porturi și 
în primul rând a portului Constanța, rapidele progrese 
ale industriei de exploatare a petrolului. În al treilea 
deceniu de domnie a consolidat poziția sa dinastică 
prin desemnarea, în 1880, a prințului Ferdinand 
drept succesor și, în 1881, prin proclamarea regatului. 
Însemnată a fost pentru monarh și legea Domeniilor 
Coroanei prin care 12 domenii i-au fost atribuite în 
1884. Între 1890 și 1894 a avut loc criza cauzată de 
proiectul de căsătorie al prințului moștenitor cu Elena 
Văcărescu și absența din țară a reginei Elisabeta, dar 
regele a făcut față cu multă demnitate situației.

Armata a stat necontenit în centrul atenției 
lui Carol I. Inițial, s-a străduit să remedieze unele 
deficiențe pe care le atribuia influenței franceze, 
constant vizita cazărmile, asista la manevre, invita la 
masă ofițeri, se preocupa de mărirea efectivelor și de 
înarmarea oștirii. A impus și acțiunea de fortificare a 
„cetății” Bucureștilor, care se va dovedi însă ineficientă 
în condițiile noi ale evoluției tehnicii militare. El 
considera armata temei al domniei sale.

Domnitorul și apoi regele Carol a avut pasiunea 
politicii, dar totul avea loc la etajul inferior. Planurile nu 
se amestecau. Cunoștea la perfecție poziția și evoluțiile 
oamenilor politici, purta necontenit discuții cu ei, cei 
aparținând unei tabere sau celeilalte, sugera combinații 
și soluții, pregătea drumul unora spre guvernare și 
proceda la schimbarea guvernelor în momentul în 
care considera că sosise momentul. Corespondența sa 
cu unii membri ai familiei sale este mai mult decât 
edificatoare în privința acțiunilor monarhului, care se 
încadrau, în bună măsură, și în cadrul unei politici de 
terapie a lumii politice românești.

Carol I jurase pe Constituția din 1866 pe care 
a respectat-o, deși nu în puține rânduri vorbea de o 
necesară sporire a atribuțiilor sale. În fapt, el a știut, 
respectând limitele constituționale, să fie efectiv 

Regele Carol I 
cu bastonul 
de feldmareșal 
al armatei 
germane. 
1909
Muzeul Național 
de Istorie a României
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cel care hotăra în ultima instanță soarta oamenilor 
politici. A căutat necontenit să nu manevreze decât 
cu două forțe, el împotrivindu-se constant apariției 
unui al treilea partid, care i-ar fi stânjenit rotativa 
guvernamentală.

Carol I se considera amiralul care conducea 
nava statului ținând seama de mutațiile politice. O 
și spune într-o scrisoare spre sfârșitul anului 1886, 
pentru ca, șapte ani mai târziu, să scrie că „totul se 
bazează numai pe mine”, iar altă dată că „românii 
nu pot face nimic fără mine”. În 1910 pentru 
Maiorescu există „autoputernicia” regelui. În fapt, 
acesta era instanța supremă de guvernare, dar regulile 
democratice erau respectate. În afară de aceasta, 
monarhul era conștient de marile mutații prin care 
trecea omenirea și semnificativ, în 1910, discutând 
cu reprezentantul Austro-Ungariei, îi arăta că nu se 
putea prezice evoluția Europei și înfățișarea ei zece 
ani mai târziu.

În primăvara anului 1866, doctorul Davila 
înfățișase regelui harta răspândirii românilor, 
aceasta fiind o problemă care a existat în întreaga 
sa domnie, deși, aparent, o unificare cu românii 
supuși împăratului de la Viena nu părea cel puțin 
pentru moment posibilă. Oricum, românii aceștia au 
reprezentat un subiect de preocupare a monarhului și 
de repetate intervenții pentru îmbunătățirea situației 
lor. În 1893, regele scria reginei Elisabeta că „mulți 
vorbesc de crearea unui imperiu daco-roman” și în 
vara anului 1894, 200 de studenți au așteptat, la 6  
dimineața, trecerea trenului prin Pitești, aclamându-l 
drept „împăratul tuturor românilor”. Cu toate acestea 
era o problemă căreia nu i se vedeau încă perspectivele 
clare de reușită!

România s-a dezvoltat și s-a consolidat în 
timpul lungii domnii a regelui Carol I. Veniturile 
rezultate din vânzarea grânelor țării și din ce în ce 
mai intensificata exploatare a petrolului i-au asigurat 
un progres unanim constatat, rolul monarhului 
fiind benefic prin asigurarea unei guvernări 
corespunzătoare și prin echilibrul pe care l-a cultivat 
pe plan politic conducând nava națiunii. 

Într-un singur domeniu, regele n-a acordat 
atenția care s-ar fi cuvenit. A apreciat lumea rurală 
românească, obiceiurile, ținuta demnă a sătencelor, dar 
n-a ținut seama, în suficientă măsură, de problemele 
social-economice ale acestei categorii. N-a înțeles 
decât foarte târziu aceste probleme, sprijinind atunci 
proiectele de reformă ale lui Ion I.C. Brătianu. 
Nu a receptat nici gravitatea, nici însemnătatea 
problemei, pe care o judeca lungă vreme de pe poziții 
conservatoare. În 1905 el scria că „de ani de zile” 
ființa „strădania țăranilor de a-și însuși pământurile” 
și dorința de „a-și împărți moșiile”, iar în vara anului 
următor constata că „țăranii pretind întruna pământ”. 
Răscoala din 1907 și mai ales acțiunea represivă l-a 
impresionat în insuficientă măsură. Lui Francisc 
Iosif îi mulțumea pentru felicitările ce-i aducea după 
reprimare, scriindu-i chiar că rolul armatei îl „umple 
de mândrie”, fără a menționa nimic privind victimele 
rezultate. Cu atât mai ciudată este poziția sa, dacă 
avem în vedere rolul său general de echilibru și de 
corector al treburilor publice. Este însă drept că apoi 
a susținut pachetul de legi elaborate de guvernul lui 
Ionel Brătianu și chiar planurile acestuia pentru a se 
îndrepta lucrurile în viitor.

Regele a fost un om religios, păstrându-și 
confesiunea catolică, dar acceptând a fi întemeietorul 
unei dinastii ortodoxe. De altfel, a avut relații strânse 
și cu confesiunea majorității supușilor săi. A atenuat 
„tăișul” legislației confesionale a predecesorului său și 
totodată a susținut recunoașterea autocefaliei Bisericii 
ortodoxe române de Patriarhia constantinopolitană. 
Vizita lăcașurile și asista cu plăcere la slujbele ținute 
și în bisericile confesiunii dominante a țării și de 
asemenea, îngroparea sa la Curtea de Argeș are 
valoare de simbol.

Carol I a avut o lungă și rodnică domnie, a 
domnit cu seriozitate și pasiune, îndeplinind misiunea 
pe care și-o asumase în primăvara anului 1866 și a 
urmat cu onestitate angajamentul de a respecta 
Constituția, mergând până la înțelegerea și acceptarea 
pozițiilor țării în vara anului 1914, ultima sa vară.
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Cel mai important dintre regii noştri, Carol I, 
este creatorul unei dinastii în România, singura pe 
care am avut-o, și care nu este o dinastie germană. 
„Dinastia mea e română - o declara regele Ferdinand 
la Consiliul de Coroană din 1916. Românii n-au 
adus aici pe unchiul meu, pe regele Carol, ca să 
întemeieze o dinastie germană la gurile Dunării, ci 
o dinastie naţională, şi revendic pentru Casa mea 
cinstea de a fi îndeplinit misiunea pe care acest popor 
i-a încredinţat-o”. Spunea aceasta într-un moment 
dramatic pentru România. Şi o spunea conştient fiind 
că unchiul său nu crease doar o dinastie la întâlnirea 
Dunării cu marea, crease şi o monarhie constituţională 
şi stabilise reguli de funcţionare a statului modern 
român. Cu aceste reguli, Hohenzollernii aduseseră în 
România şi o puternică dorinţă de Europa, dorinţă care 
se prelungeşte în veacul următor şi care persistă şi în 
veacul nostru. În timpul lui Vodă Cuza, dorinţa nu 
era încă însoţită de o înţelegere a spiritului european. 
Era doar o privire admirativă faţă de Occident şi 
o vie intenţie de imitaţie. „Să facem şi noi ca ei!”. 
Modernitatea era înţeleasă ca fiind vest-europeană, 
ceea ce era normal, şi ca fiind o mulţime de forme, 
ceea ce era insuficient. 

Românilor nu le lipseau doar casele frumoase, 
pe care le admirau în Occident, le lipsea spiritul 
european, respectiv occidental. Alexandru Ioan Cuza 
este cel care a dat românilor exemplul unui adaptat 
la noile vremuri. Opera lui reformatoare, a lui Mihail 
Kogălniceanu şi a întregii generaţii unioniste a 
început prin crearea de forme ale culturii şi civilizaţiei 
moderne: şcoli, muzee, universităţi, instituţii politice 
etc. Şi procesul a continuat. Simpla lor existenţă ar fi 
putut da impresia că, odată cu introducerea lor, procesul 
de construcţie a culturii moderne și a civilizaţiei 
era aproape încheiat. În realitate, cum observa Titu 
Maiorescu, totul nu era decât o aparenţă. Neputând 
urma o cale de dezvoltare normală, considera 
el, România era nevoită să construiască raţional 
noua civilizaţie. Nu copiind modelul occidental, ci 
construind o modernitate care să depăşească atât 
evoluţionismul accelerat, spontan – mersul de la sine, 
cât şi raţionalismul abstract. Maiorescu nu urmărea 
transplantarea culturii occidentale în România, 
ci crearea unei culturi române moderne originale, 
capabilă, la rândul ei, să producă valori. Ideea imitaţiei 
culturii moderne fusese necesară într-o fază iniţială. 
Acum ea trebuia depăşită. 

Un Hohenzollern în România

CAROL I
prof. univ. dr. ion Bulei
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Aşa apare ideea aducerii unui principe străin, 
considerat a fi un factor de grăbire a modernităţii. 
Astfel este adus pe tronul României principele Carol, 
un occidental care purta cu sine valorile Occidentului, 
pe care va încerca să le pună în evidenţă în spaţiul 
românesc. A reuşit oare Carol I s-o facă în cei 48 de 
ani de domnie? 

« mAi Bine fără mine decât cu mine »
Sunt doi domnitori care marchează prima 

modernitate a românilor. Unul e Alexandru Ioan 
Cuza, celălalt e Carol I. Cel de-al doilea îl continuă 

pe cel dintâi. Alexandru Ioan Cuza deschide procesul 
de modernizare a ţării românilor. Reformele pornite 
în vremea lui sunt continuate de Vodă Carol. Sunt 
reforme ale statului român abia unit, absolut necesare. 
Ele exprimă o formă de conştientizare a apartenenţei 
tuturor românilor la un destin comun. 

Domn peste românii din Principatele Unite, 
Cuza nu-i uită pe românii din afara Principatelor 
şi sprijină mişcările polonezilor, ale ungurilor, ale 
bulgarilor şi sârbilor, promotoare ale acţiunilor 
de slăbire a imperiilor rus, habsburgic şi otoman. 
Contactele lui cu diferite grupuri de revoluţionari, 

Locotenența domnească  și guvernul României după abdicarea lui Alexandru Ioan Cuza. 1866
Muzeul Național de Istorie a României
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multele discuţii în jurul diverselor planuri care mai 
de care mai utopice, de destrămare a imperiilor din 
jur, toate vor deranja mai ales Rusia, care nu întârzie 
să-şi manifeste ostilitatea faţă de unirea Principatelor 
române şi să încurajeze tendinţele separatiste. Astfel 
că, pe plan intern, poziţia lui Cuza se deteriorează, 
împotriva sa închegându-se monstruoasa coaliţie a 
tuturor nemulţumiţilor, a tuturor acelora animaţi 
de un exaltat patriotism generat de ideile revoluţiei 
franceze şi ale socialismului modern, cum însuşi 
Cuza îi caracteriza în mai 1864. Dar şi a celor care 
îl acuzau de o conduită prea radicală, cum erau 
conservatorii moldoveni, nemulţumiţi de atingerea 
adusă proprietăţii prin legea rurală şi de pierderea 
importanţei Iaşilor. Lor li se adăugau şi cei care îl 
acuzau de dezordinea din finanţe, de incuria de la 
sate, de atmosfera viciată de la Curte. „Mica Curte 
a lui Cuza din Bucureşti era una dintre cele mai 
destrăbălate”, scria Gordon Brook-Shepherd, desigur 
exagerând. 

La toate acestea se adăuga faptul că principele 
Cuza însuşi declarase, în mai multe rânduri, că este 
„depozitarul unei coroane care aparţine altuia”. O 
declara, dar amâna mereu abdicarea, la îndemnul 
Mariei Obrenovici, dar şi al camarilei sale, în frunte 
cu Cezar Librecht, directorul general al Poştelor şi 
Telegrafului, omul de încredere cel mai apropiat. Între 
timp, deja din iunie 1865, mai mulţi oameni politici 
printre care Ion C. Brătianu, Constantin A. Rosetti, 
Ion Ghica, Grigore Brâncoveanu, Constantin Brăiloiu, 
Dimitrie Ghica, At. Panu, Gheorghe Ştirbei semnează 
un legământ „pe onoare să votăm un principe străin şi 
să stăruim în acest vot până îl vom dobândi”. 

La 11/23 februarie 1866 Cuza e nevoit să 
părăsească domnia pentru a face loc principelui străin. 
Aceasta fusese una dintre cerinţele principale ale 
Divanurilor Ad-hoc. Detronat şi nevoit să părăsească 
ţara („să dea Dumnezeu să-i meargă ţării mai bine 
fără mine, decât cu mine”, declara el la plecare), 
Cuza se retrage la Viena, apoi la Florenţa. Câţiva 
ani mai târziu, în 1873, avea să moară la Heidelberg, 
în Germania. Osemintele au fost aduse în România 
şi înhumate pe moşia sa de la Ruginoasa. În timpul 

celui de-al Doilea Război Mondial acestea aveau să 
fie aşezate în Biserica Trei Ierarhi din Iaşi. 

În istorie, Cuza a rămas cunoscut ca domnul 
Unirii şi personalitatea politică cea mai importantă a 
începutului modernizării României.

Pentru coaliţie nu era deloc uşor să aducă un 
principe străin. Turcii masaseră trupe la Dunăre şi 
puneau în pericol Unirea (firmanul din noiembrie 
1861 aprobase Unirea numai pe durata domniei 
lui Alexandru I. Cuza). Exista temerea reală a unei 
invazii, în ciuda opoziţiei Puterilor Garante. Pe de 
altă parte, între Prusia şi Austria stătea să izbucnească 
un război, şi atenţia Europei era concentrată asupra 
acestuia, ceea ce putea fi şi un lucru bun pentru 
tânărul stat român, care, în felul acesta, putea fi lăsat 
în pace din această parte (Austria tocmai manifestase 
o atitudine ameninţătoare faţă de România). Dar 
putea fi şi un lucru rău, pentru că nu exista cineva 
care să ţină Turcia în frâu. În acelaşi timp, în interior, 
o mişcare separatistă izbucneşte la Iaşi, la 3 aprilie 
1866, organizată de diplomaţia rusă, care găseşte 
momentul potrivit pentru a destrăma unirea celor 
două Principate. În fruntea acestei acţiuni, generată 
de faptul că Iaşul îşi pierduse statutul de capitală, este 
boierul rusofil Nicolae Rosetti-Roznovanu. Mişcarea 
este înfrântă de Locotenenţa Domnească (organ 
administrativ politic creat la 11 februarie 1866 pentru 
a ţine locul domnitorului Alexandru Ioan Cuza după 
detronare), în aceeaşi zi. Locotenenţa Domnească se 
străduieşte să pună ţara în stare de apărare. Cea mai 
mare parte a armatei este concentrată în tabăra de la 
Sabar, pe Argeş, unităţi de avangardă fiind plasate pe 
linia Dunării, la Giurgiu şi Olteniţa. 

Teama de invazie devenise mare după ce 
Omar Paşa, comandantul armatei turceşti, primise 
încuviinţarea sultanului de a trece Dunărea. 

Prin alegerea unui principe străin, românii au 
voit să înlăture certurile interne pentru domnie şi, în 
acelaşi timp, să-şi consolideze statul abia constituit, 
ameninţat cu dezmembrarea de imperiile vecine. 
Mai sperau că un principe străin, prin prestigiul 
şi sprijinul familiei din care provenea, va înlătura 
amestecul vecinilor şi va înlesni statului român, aflat 
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încă sub suzeranitate otomană, dobândirea deplinei 
independenţe. Şi calculul oamenilor politici români 
s-a dovedit exact. 

Locotenenţa Domnească îl trimite în Occident 
pe Ion C. Brătianu, care apelează la sprijinul lui 
Napoleon al III-lea. Şi, din nou, acesta îi ajută pe 
români. Iniţial se propune candidatura lui Filip de 
Flandra, al doilea fiu al regelui Leopold I al Belgiei. 
În faţa nemulţumirii Puterilor Garante, acesta refuză 
(ar fi refuzat oricum pentru că era bolnav). 

Şi, atunci, este descoperit Carol de 
Hohenzollern-Sigmaringen. Era înrudit cu Napoleon 
al III-lea şi cu regele Prusiei. Otto von Bismarck, 
cancelarul Prusiei, îl sfătuieşte să accepte. Un plebiscit 

(2/14–8/20 aprilie) îl alege cu 685 000 de voturi, 
contra 224. Şi, la 10/22 mai 1866, Parlamentul român 
îl proclamă principe constituţional, sub numele de 
Carol I.

Şi a fost să fie un principe german

Prinţul Carol s-a născut la 20 aprilie 1839, 
la Sigmaringen, ca al doilea copil al lui Karl Anton 
de Hohenzollern-Sigmaringen şi al Josephinei de 
Baden. Ambii părinţi aveau ascendenţă franceză: 
bunica din partea tatălui, Maria Antonia, era nepoată 
de unchi a mareşalului napoleonian Murat, rege al 
Neapolelui, iar bunica din partea mamei, Stéphanie 
de Beauharnais, era fiica adoptivă a lui Napoleon 

Principele Carol de Hohenzollern-Sigmaringen
în uniformă de cadet 
Biblioteca Academiei Române

Principele Carol de Hohenzollern-Sigmaringen
în uniformă de ofițer german. 1864 
Biblioteca Academiei Române
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Bonaparte, iar mai târziu, prin căsătorie, va deveni 
Stéphanie de Baden. Mariajul celor doi va mai aduce 
în casa lor pe Leopold, Anton şi Friedrich, fraţii 
lui Carol, şi pe surorile lui, Stéphanie şi Marie. O 
căsnicie fericită, cum o numeşte Paul Lindenberg, 
biograful lui Carol. 

Josephine a fost partenera devotată, soţia ideală 
a lui Karl Anton, de o simţire autentic germană, 
blândă şi delicată, plină de solicitudine faţă de fiecare 
dintre cei dragi inimii ei. „O gingăşie feciorelnică, o 
sfială graţioasă nu o părăseau niciodată şi până în anii 
ei târzii degaja un farmec aparte”. 

Într-un astfel de ambient, fericit şi fără multe 
griji, a copilărit Carol. Era când la Sigmaringen, 

când la castelele de vară ale familiei, la Inzigkofen, 
la Krauchenwies, la Umkirch, lângă Freiburg im 
Breisgau, sau la Weinburg, la bunica sa paternă. 

Mai târziu, în 1846, prinţul Carol face o vizită 
bunicii sale materne, Stéphanie de Baden, ocazie cu 
care atrage atenţia şi interesul doamnei Hortense 
Cornu, prietena intimă şi confidenta lui Napoleon al 
III-lea. Educaţia tânărului Carol, ca şi a fraţilor săi, 
de altfel, prinţul Leopold, fratele mai mare, prinţul 
Anton, cu doi ani mai tânăr, şi prinţesa Stéphanie, sora 
cea mare, se datorează mult unei bone franţuzoaice, 
Mademoiselle Picard. Mai târziu, educaţia lor va fi 
preluată de consilierul Emele, care îi va familiariza cu 
noţiuni elementare din domeniul ştiinţelor.

Principele Carol 
de Hohenzollern -Sigmaringen
Biblioteca Academiei Române

Principele Carol de Hohenzollern-Sigmaringen
în uniformă de ofițer german.1864 
Biblioteca Academiei Române
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Josephine de Baden, mama principelui Carol 
Muzeul Național de Istorie a României

Maria, sora principelui 
Carol (soția lui Filip 
de Flandra, cel căruia 
i-a fost propus, inițial, 
tronul României)
Muzeul Național 
de Istorie a României

Stéphanie, sora 
principelui Carol 

(regină a Portugaliei)
Muzeul Național 

de Istorie a României

Karl Anton de Hohenzollern, tatăl principelui Carol 
Muzeul Național de Istorie a României
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Liniştea şi rodnica pregătire pentru viaţă a 
membrilor familiei lui Karl Anton sunt tulburate 
de revoluţia de la mijlocul veacului al XIX-lea, care 
prinde în joc şi statele germane. Procesul de unificare 
din Italia influenţează mult şi starea de spirit din 
Prusia. Manifestări unioniste semnificative sunt legate 
de aproape orice comemorare istorică. Sunt ridicate 
numeroase monumente menite a imortaliza gloriile 
istoriei şi culturii germane. Cel mai însemnat pare a 
fi cel al lui Friedrich Schiller de la Berlin. Manifestări 
însemnate sunt organizate cu prilejul împlinirii a 160 
de ani de la ridicarea electoratului de Brandenburg la 
rangul de regat al Prusiei. Evident, aceste manifestări 
atrag şi extremişti. La 14 iulie 1861, un tânăr trage 
mai multe focuri de revolver asupra regelui Wilhelm 
I. Era nemulţumit de încetineala cu care înainta 
unificarea Germaniei. 

Micul stat din provincia Renania, unde Karl 
Anton era principe, un stat care nu avea nici armată 
proprie, nu putea asigura liniştea necesară educaţiei 
copiilor. De aceea, la 7 decembrie 1848, principele 
Karl Anton cedează Coroanei prusace suveranitatea 

asupra principatului său. Puţinii slujitori pe care îi mai 
avea sunt dezlegaţi de jurământul pe care îl rostiseră 
sub drapel. 

Predarea principatului este urmată de abdicarea 
lui Karl Anton, la 20 aprilie 1849: „Trebuie ca ţara 
mea să intre în legătură cu un mare stat, trebuie ca o 
mână puternică să preia frânele domniei mele, dacă 
este ca fericirea poporului să devină aici o realitate, 
dacă este să se împlinească dorinţa cea mai fierbinte 
a inimii mele, dacă este să se ajungă acolo unde 
jinduiesc toţi adevăraţii prieteni ai patriei, dacă este ca 
unitatea Germaniei să păşeacă din domeniul visurilor 
în cel al realităţii, atunci nici un sacrificiu nu poate fi 
prea mare; aceasta este cea mai mare ofrandă pe care o 
pot depune pe altarul patriei”.

O educaţie temeinică primeşte Carol la 
Dresda, unde se duce cu mai tânărul său frate, Anton. 
Educaţia lui este privegheată de baronii de Strassberg. 
La Dresda, Carol rămâne până în anul 1856. În 
primăvara anului 1857, Carol, însoţit de tatăl său 
(din 1852, Karl Anton preluase comanda Diviziei 
artilerie 14 la Düsseldorf ), ajunge la Berlin, unde se 

Leopold, Friedrich și Anton, cei trei frați ai principelui Carol 
Muzeul Național de Istorie a României
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Castelul familiei 
Hohenzollern 
din Sigmaringen 
Muzeul Național Peleș
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Castelul familiei Hohenzollern 
din Sigmaringen 
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Interioare din castelul 
de la  Sigmaringen 
Muzeul Național Peleș
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Interior din castelul 
de la  Sigmaringen 

Muzeul Național Peleș

Karl-Anton 
de Hohenzollern-Sigmaringen,
 tatăl regelui Carol I, pe catafalc
Muzeul Național Peleș
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înscrie la Școala Unificată de Artilerie și Inginerie. 
Studiază matematică, știinţe militare, doctrina 
fortificaţiilor, chimie, fizică, desen pentru construcţii 
și limba franceză, firește, cu cei mai buni profesori. Cu 
căpitanul von Hagens studiază probleme de tactică. 
Făcea totul cu maximă seriozitate, ceea ce îi trezește 
admiraţia generalului von Moltke, care, intuind 
vocaţia tânărului Carol pentru arta militară, exclamă: 
„tânărul prinţ de Hohenzollern va juca un rol și va 
face să se vorbească de el încă din timpul vieţii” (se 
întâmpla la manevrele Diviziei 14 și la exerciţiile de 
la Schweidnitz, la care luase parte alături de tatăl său).

În 1863 Carol ajunge la Paris, la invitaţia lui 
Napoleon al III-lea. Vizita ar fi urmat să se încheie 

cu logodna prinţului cu o frumoasă franţuzoaică din 
dinastia Bonaparte. O astfel de logodnă însă nu era 
privită cu ochi buni de regele Prusiei, Wilhelm I. 
Toată această poveste de dragoste (Carol s-a simţit 
foarte atras de tânăra franţuzoaică) se termină cu 
plecarea lui Carol în războiul pe care Prusia îl declară 
Danemarcei. Participă la asediul tranșeelor de la 
Düppel, la capturarea cetăţii Fredericia și la invazia 
Iutlandei. 

La sfârșitul lui martie 1866 prinţul Carol pleacă 
de la Berlin la Düsseldorf, unde urma să petreacă 
sărbătorile de Paști. Acolo își avea reședinţa tatăl său, 
care devenise între timp guvernator militar al Renaniei 
și Westfaliei. Coincidenţă, Ion C. Brătianu se afla și 

„Proclamațiunea” adresată românilor de către Locotenența Domnească privind 
alegerea principelui Carol de Hohenzollern ca domnitor al României. 1866

Arhivele Naționale ale României
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el aici (să fi fost chiar o coincidenţă?). Plecase de la 
Paris spre casă și se oprise spre a-i cere o audienţă 
principelui Karl Anton. Cu mare bucurie Ion C. 
Brătianu află și de prezenţa principelui Carol. La 30 
martie, Brătianu este primit de Karl Anton. Este de 
faţă și fiul său Carol. 

S-a vorbit despre raporturile economice ale 
celor două principate dunărene și despre București. 
După o discuţie care a durat circa trei ore, Ion C. 
Brătianu îi propune oficial prinţului Carol Coroana 
României. Înainte de a da un răspuns, Carol vrea să 
ceară părerea lui Wilhelm I, regele Prusiei. Acesta era 
capul familiei și, fără permisiunea lui, principele nu 
putea să facă acest pas. 

La 9 aprilie 1866, Carol revine la Berlin, unde 
discută cu Wilhelm I și cu vărul său Friedrich, prinţul 
moștenitor al Prusiei. Prinţul Carol ar merita ceva 
mai bun decât să conducă niște principate tributare 
turcilor, crede Friedrich, fapt pentru care el sfătuiește 
refuzarea propunerii.

La 14 aprilie, Carol află din presa germană că a 
fost ales principe al României. Știrea îi este confirmată 
în depeșa trimisă principelui Karl Anton, la 16 aprilie, 
de Ion C. Brătianu, în care spune că 5 milioane de 
români l-au ales ca domn pe prinţul Carol și că în 
toate bisericile, rugăciunile clerului și ale poporului îl 
binecuvântează pe cel ales. Tot atunci, Carol primește 
o scrisoare personală de la regele Wilhelm, în care 
îl anunţă că Rusia și Turcia erau împotriva unui 
principe străin în Principate. Carol nu pare descurajat. 
În aceeași zi îi scrie tatălui său că este hotărât să facă 
o călătorie la București. Karl Anton îi trimite regelui 
o lungă scrisoare în care încearcă să justifice hotărârea 
lui Carol de a pleca în România. Decizia lui Carol de 
a deveni cât mai repede domnitorul unui stat vasal 
i se pare pripită, în orice caz nedemnă pentru un 
Hohenzollern, îi răspunde, la rândul său, Wilhelm.

Este momentul în care, la 19 aprilie 1866, 
Bismarck, cancelarul Prusiei, intervine. El discută 
timp de o oră și jumătate cu prinţul Carol: „O întreagă 
naţiune v-a ales în unanimitate ca principe; daţi curs 
acestei chemări, duceţi-vă direct în ţara la a cărei 
domnie sunteţi chemat”. Atunci când Carol îi spune că 

regele nu e de acord, Bismarck exclamă: „Cu atât mai 
mult, deci aprobarea regelui, în acest caz, nu vă trebuie 
direct. Cereţi-i regelui un concediu în străinătate”. La 
Conferinţa de la Paris, continuă cancelarul, când se 
va discuta chestiunea Principatelor, dacă prinţul Carol 
se va afla la București, reprezentanţii Puterilor se vor 
trezi în faţa faptului împlinit. În faţa candidaturii la 
tron a lui Carol, „Rusia și Poarta vor ridica protestul 
cel mai categoric împotriva alegerii dumneavoastră, 
Franţa, Anglia și Italia vor sta în banca lor, iar Austria 
va face totul pentru a vă zădărnici candidatura. Dar 
tocmai din partea aceasta nu sunt multe motive de 
teamă, deoarece am de gând ca, pentru câtva timp de 
acum încolo, să-i dau de lucru Austriei”. Bismarck se 
referea la războiul pe care Prusia îl va porni împotriva 
Austriei la 14 iunie 1866 și care se va încheia după 
șapte săptămâni, la 23 august. 

Prinţul Carol acceptă sfatul lui Bismarck. Îi 
cere regelui permisiunea de a pleca în concediu la 
Düsseldorf. Aici, înconjurat de părinţi, de fraţi, de 
surori, își serbează ziua de naștere. Împlinea 27 de ani. 

O nouă scrisoare de la Wilhelm, în care acesta 
își exprima încă o dată rezervele cu privire la acceptarea 
domniei asupra Principatelor, nu-l împiedică să 
accepte o nouă întâlnire cu Ion C. Brătianu, care, 
aflând de insistenta opoziţie a lui Wilhelm, exclamă: 
„Atunci, România este pierdută!”. 

Brătianu sosește la Düsseldorf însoţit de dr. 
Davila. Acesta îi arată prinţului o hartă care prezenta 
România și teritoriile vecine: Transilvania, Banatul, 
Bucovina, Basarabia. Toate aceste teritorii sunt locuite 
în majoritate de români și de aceea va trebui să fie 
încorporate odată și odată la Principatul României, 
îi spune lui Carol. Dar prinţul refuză planuri atât de 
îndrăzneţe și de îndepărtate. La plecare, Brătianu și 
Davila îi lasă totuși prinţului cărţile și fotografiile 
care vorbeau de viitorul României, asigurându-l că el 
oricum va face călătoria. 

Carol are în continuare susţinerea lui Bismarck, 
pe care, întors la Berlin, îl vizitează din nou. Două zile 
mai târziu, prinţul Carol se întoarce la Düsseldorf și 
îi comunică lui Brătianu (de data aceasta însoţit de 
Bălăceanu, reprezentantul nostru la Paris) decizia de 
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a pleca spre București. Ceea ce și face, după ce își ia la 
revedere de la părinţi, de la Leopold, fratele său mai 
mare, și de la sora sa Maria.

A doua zi, însoţit de consilierul ministerial von 
Werner, slujbaș credincios al Casei princiare, ajunge 
la Freiburg im Breisgau și de aici la Zürich. Pentru 
continuarea călătoriei spre România principele avea 
de ales între un drum maritim, prin Marsilia, Genova, 
Constantinopol, un drum ocolit prin Rusia, sau, calea 
cea mai scurtă, prin Viena, Pesta, până la Baziaș. 
Firește, o alege pe cea din urmă. Urma să călătorească 
incognito. Baronul Karl von Mayenfisch, la cererea 
lui Karl Anton, îi obţinuse un pașaport pe numele 
de Carl Hettingen, călător cu afaceri spre Odessa. 
Baronul urma să-l însoţească pe principe, ca pasager, 
el la clasa II-a, iar baronul, la clasa a I-a.

Călătoria, încărcată de peripeţii, avea să fie ca 
o poveste. Peste tot, la Viena, la Bratislava, la Pesta, o 
mulţime de ofiţeri, mișcări de trupe. La 6 mai ajung 
la Baziaș, staţia terminus a căilor ferate austriece. De 
aici, urmau să ia vaporul pentru a merge mai departe 
pe Dunăre. Dar, din cauza mișcărilor de trupe, cursa e 
amânată cu două zile, ceea ce îl neliniștește pe principe. 
Îi era teamă să nu fie recunoscut. Unii dintre cei care 
treceau pe lângă el vorbeau în termeni îndoielnici 
despre noul domnitor din România: „Noul principe o 
să se facă tot așa de nesuferit ca și Cuza”, sau „N-o să 
dureze mult și valahii o să-l alunge din ţară”. 

Circulau tot felul de zvonuri alarmiste potrivit 
cărora turcii ar fi pătruns în România. În sfârșit, 
vaporul trece cu bine prin defileul de la Cazane și 
acostează la Orșova, unde călătorii erau transferaţi pe 
un vas mai mic care urma să se îndrepte spre Turnu 
Severin.

Pașaportul, pe numele „Carl Hettingen”, 
cu care principele Carol a călătorit spre România. 1866
Arhivele Naționale ale României

Proclamația adresată bucureștenilor, cu ocazia sosirii 
principelui Carol, de către primarul D. Brătianu. 1866
Muzeul Național de Istorie a României
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„dumnezeule, ar trebui să fie prinţul 
de HoHenzollern!”
La Turnu Severin, imediat ce vasul a acostat, 

prinţul s-a grăbit să coboare. Nedumerit, căpitanul 
i-a atras atenţia că avea bilet până la Odesa, iar vasul 
poposea aici foarte puţin. Trebuia să coboare pentru 
câteva minute, i-a spus Carol. Ceea ce a și făcut. 
Odată ajuns pe uscat, a fost întâmpinat de un domn 
cu o adâncă plecăciune. „Dumnezeule, acesta trebuie 
să fie prinţul de Hohenzollern”, a exclamat căpitanul, 
care, cu privirea uimită, urmărise scena. Și nu se înșela. 
Iar cel care îl întâmpinase pe mal, după ce coborâse 
discret de pe același vas, era chiar Ion C. Brătianu, 
urcat la Baziaș tocmai pentru a-l însoţi pe principe. 

Era 8 mai 1866, pe înserate. Orașul Turnu 
Severin nu i-a făcut principelui o impresie deosebită. 
I s-a părut că aduce mai degrabă cu „o comună cam 
neglijentă”. Dar, primit de prefect, nu a putut să nu 
observe cât de bine vorbea acesta franţuzește.

Însoţit de Brătianu, Carol s-a urcat într-o 
trăsură deschisă, trasă de 8 cai, continuându-și 
călătoria spre ceea ce de acum avea să fie capitala ţării 
sale, București. 

Un portret al lui Carol I atunci când a venit 
în ţară? Era mai degrabă scund, cu ochi albaştri, 
scormonitori, cu nas vulturesc, mustăţi şi barbă 
mijijnd pe obraji, statură zveltă, mers energic, militar. 
Aşa apar semnalmentele sale pe paşaport. Era un 
tânăr militar prusac de 27 de ani, cu ţinută ofiţerească, 
sobrietate în gesturi, măsurat la vorbă, cu voce sonoră, 
apăsată, ținută rigidă, distant, rece. Un tânăr care îşi 
va dedica viaţa toată meseriei de rege. Şi va îmbătrâni 
în această meserie punându-şi amprenta asupra unei 
ţări în schimbare, asupra anturajului de la Curte, 
dar şi asupra şefilor de guverne, de partide, asupra 
miniştrilor şi a tuturor oamenilor politici.

Principele Carol de Hohenzollern. 1866
Biblioteca Academiei Românei
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La revărsatul zorilor au ajuns la Craiova. 
Mulţime de oameni au întâmpinat trăsura la trecerea 
prin Slatina, unde Carol I s-a oprit pentru a trimite 
o telegramă părinţilor: „Adineaori am fost primit 
cordial la Slatina, mâine sosire la București”. 

Ţara îl primește cu onoruri: calești luxoase, 
dorobanţi, prin localităţi case decorate cu steaguri, 
coroane, ghirlande și covoare, doamne în haine de 
sărbătoare, porumbei, flori, poezii, panglici tricolore, 
mulţime de oameni de o parte și de alta a drumului pe 
care îl străbat, care aruncă flori, eliberează porumbei și 
scandează un ura de bun venit. 

La 10/22 mai, într-o trăsură de gală deschisă, 
trasă de 6 cai albi, precedată de ofiţeri călare și de o 
unitate de cavalerie, Carol și-a făcut intrarea solemnă 
în București. Pe o pernă de catifea, Dimitrie Brătianu, 
primar al Bucureștilor, i-a înmânat cheia orașului. 
Tocmai în momentul în care începea o ploaie 
torenţială, după ce vreme de trei luni fusese secetă. 
După credinţa orientală, acesta era un semn bun: 
aducea noroc. 

A fost întâmpinat de președintele Camerei 
Deputaţilor, Manolache Costache Epureanu. De 
faţă era și prim-ministrul Lascăr Catargiu. De pe 
Dealul Mitropoliei, Carol a îmbrăţișat cu privirea 
Bucureștiul. Avea un sentiment de bucurie și de 
îngrijorare, în același timp. Din Biserica mitropolitană 
s-a auzit un Te deum solemn. Mitropolitul Nifon l-a 
invitat pe principe să depună jurământul de credinţă: 
„Jur de a fi credincios legilor Ţării, de a păzi religiunea 
României, precum și integritatea teritoriului ei și de 
a domni ca domn constituţional”, a rostit principele, 
solemn, în limba franceză. Au urmat cuvintele de salut 
ale președintelui Camerei Deputaţilor, căruia Carol 
i-a răspuns, rostind o frază care a făcut istorie: „Prin 
voinţa liberă a naţiunii, ales ca principe al României, 
mi-am părăsit fără ezitare patria și familia pentru a da 
curs chemării poporului român care-mi încredinţează 
destinele sale. Punând piciorul pe acest pământ sacru, 
am devenit român [...]. Astăzi cetăţean pașnic, mâine, 
dacă va fi nevoie, soldat cu arma în mână, de-acum 
înainte vom avea același destin, fie el fericit, fie el 

dureros. Începând cu această clipă, suntem un trup și 
un suflet. Să credeţi în mine așa cum eu cred în voi”. 

A doua zi a avut loc o întrunire a miniștrilor: 
Lascăr Catargiu, Petre Mavrogheni, Ion C. Brătianu, 
Ion C. Cantacuzino, Constantin A. Rosetti, 
generalul Ion Ghica și Dimitrie A. Sturdza, pe care 
o prezidează. După recepţia oferită cu acest prilej, 
Carol a făcut o plimbare prin oraș, bucurându-se de 
mulţimea de oameni veseli care l-au înconjurat.

O dată sosit la București, lui Carol i se pare 
că a ajuns la Porţile Orientului (încă din Germania 
aflase că aceste porţi erau situate în Balcani). Dincolo 
de entuziasmul primirii, bine regizat, principele 
nu putuse să nu observe, pe parcursul călătoriei, că 

Principele Carol de Hohenzollern. 1866
Colecția Paul-Cezar Florea
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drumurile erau proaste, casele arătau trist, contrastul dintre bogăţie și 
sărăcie sărea în ochi. Chiar și pe Podul Mogoșoaiei (Calea Victoriei de 
mai târziu) pe pavajul de lemn, roţile trăsurii săltaseră mai abitir decât 
pe șleaul câmpurilor străbătute. Pe Podul Mogoșoaiei se zăreau case 
modeste de vălătuci, alături de construcţii mult mai arătoase. La un 
moment dat zărise o casă în faţa căreia se afla o gardă de onoare cu un 
steag: Ce este această casă? a întrebat el. Acesta este palatul, i-a răspuns 
generalul Nicolae Golescu (dialogul, firește, se purta în limba franceză). 
Era casa lui Dinicu Golescu vândută statului, în 1833, de către urmașii 
acestuia și devenită palatul domnesc sub Alexandru Ghica. Aici 
domniseră și Gheorghe Bibescu, și Barbu Dumitrie Știrbei. Tot aici își 
avusese reședinţa și Alexandru Ioan Cuza. 

În Memoriile sale, noul domn avea să scrie mai târziu: „Ferestrele 
acestor odăi dădeau spre o piaţă deșartă, murdară, unde se așezaseră 
niște ţigani și porcii se tăvăleau în noroi”. Este greu de crezut că tocmai 
lângă Curtea domnească se așezase o șatră de ţigani și, mai mult ca 
sigur, în interior, palatul de la București era cel puţin la fel de luxos ca 
vechea reședinţă medievală de la Sigmaringen. Și, atunci când și-a scris 
Memoriile, nu se știe dacă domnitorul n-a voit, de fapt, să facă diferenţa 
între ceea ce găsise el la 1866 și ceea ce era același palat în 1885, după 
ce fusese reparat, și arhitectul francez Paul Gottereau îi adăugase o nouă 
aripă, sau după ce, în 1889, reședinţa regală fusese dotată cu instalaţii de 
apă, băi, dușuri și două fântâni pentru seră. 

Carol suportă cu mare greutate căldura din București, așa că își 
stabilește reședinţa la Mânăstirea Cotroceni, unde totul era îmbrăcat în 
iederă și de unde se putea bucura de priveliștea asupra capitalei. 

Programul lui zilnic, la începutul domniei, presupunea o 
plimbare călare dis-de-dimineaţă, rezolvarea corespondenţei, primirea 
miniștrilor la raport, audienţe și inspectarea diferitelor instituţii ale 
statului, ministere, tribunale, spitale, școli, închisori. La dineu erau 
invitaţi miniștri, ofiţeri, deputaţi. Seara era rezervată unei plimbări la 
Șosea. 

În calitatea lui de Domn, principele ia primele măsuri pentru 
a face faţă unui eventual atac al trupelor otomane și pentru a potoli 
nemulţumirile din rândul armatei. Aceasta se găsea într-o stare foarte 
tristă, mai ales regimentele de grăniceri. Ostașii nu fuseseră plătiţi de 
circa șase luni, nu exista praf de pușcă, nici măcar pentru un număr 
redus de cartușe. 

Carol vizitează orașul-port Giurgiu. Și reușește, cum îi scrie von 
Mayenfisch principelui Karl Anton, prin felul de a se prezenta să câștige 
inimile tuturor: „Toţi vor să-l vadă și să-l audă, ni se dau asigurări, de 
o sută de ori pe zi, cât de mult îl iubește lumea. S-au vândut multe 
mii de fotografii ale principelui și ale familiei sale. Prinţul nu are o 

Principele Carol 
la începutul domniei. 1866

Colecția Narcis Dorin Ion
Colecția Paul-Cezar Florea
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clipă de răgaz, aproape că nu-și permite o pauză cât 
să fumeze o ţigară. Noaptea nu se culcă mai devreme 
de ora unu”. 

Potrivit primei impresii a lui Carol, situaţia 
României era dezolantă. Guvernul și alegerea lui ca 
principe domnitor nu erau recunoscute deocamdată 
de nicio putere străină. Mai mult, Rusia și Turcia le 
erau direct ostile, mișcări separatiste tulburau liniștea, 
cu deosebire în Moldova. De pretutindeni doar vești 
proaste, ultima recoltă fusese foarte slabă, ceea ce, 
pentru o ţară agrară, cum era România, putea fi un 
dezastru. Înzestrarea armatei era aproape inexistentă 
și, atunci când se făcuseră achiziţionări specifice, aceste 
cheltuieli ajunseseră la cifre incredibil de mari, mult 

mai mari decât dacă armamentul ar fi fost cumpărat 
direct din străinătate. Armata putea folosi cazărmile 
de la Iași, Galaţi, Brăila, dar, în celelalte orașe, soldaţii 
erau încartiruiţi în case particulare. Exista un sistem 
corupător și arbitrar în Administraţia publică. Comisii 
de anchetă descoperiseră mari delapidări din banii 
publici. În închisori se găseau o mulţime de deţinuţi 
arestaţi de luni de zile, ba chiar de ani, fără să li se fi 
intentat proces. Școlile erau într-o mare neîngrijire. 
Atunci când existau, pentru că, dintre cele peste 3000 
de comune, doar cca 1300 aveau școli. Agricultura era 
la pământ, visteria statului goală. Relatările diferiţilor 
călători pun în evidenţă o situaţie foarte tristă. Șesuri 
pustii, fără drumuri, satele cu puţine case, cel mai 

Carol I în perioada de început a domniei. 1866 - 1867
Colecția Paul-Cezar Florea
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adesea bordeie. Arta, știinţa, comerţul, industria 
rămăseseră cu totul în urmă. 

Un observator, citat de Paul Lindenberg, 
constata că în România locuinţele erau mai 
sărăcăcioase decât oriunde în Europa. Dar, pe de 
altă parte, se putea constata că interiorul acestor 
locuinţe era „extraordinar de curat și, chiar în condiţii 
de sărăcie lucie, casa improvizată din paiantă era în 
perfectă stare de curăţenie”. 

Orașele ofereau un spectacol contrastant. 
Străzile erau înguste. Doar în București, strada 
principală, Podul Mogoșoaiei, căpătase un aspect 
european, cu multe cafenele, cofetării, prăvălii, 
magazine, bănci. „Am văzut Londra, Parisul și 
Neapole, dar ca la București nicăieri nu am văzut 
asemenea contraste, nicăieri nu am văzut sărăcia și 
luxul risipitor atât de aproape”, scria Gustav Rasch, 
călător prin România, citat de același Paul Lindenberg.

Înainte de a cunoaşte ţara...
Carol începe să-i cunoască oamenii. Pe 

cei politici mai întâi. Nu are încredere în ei de la 
început. Sfătuit cum trebuie, mai cu seamă de liderul 
conservator Lascăr Catargiu, face gesturi moderatoare 
pentru a-și aduce aproape lumea politică. Semnează 
decretul de graţiere a mitropolitului Calinic Miclescu, 
care condusese răzmeriţa antiunionistă de la Iași, 
din aprilie 1866. Respinge cererea de demisie din 
armată a ofiţerilor care participaseră la înlăturarea 
lui Cuza: „Am venit să creez un viitor, iar nu ca să fac 
dintr-un trecut, pe care nu-l cunosc și nici nu voiesc 
a-l cunoaște, baza activităţii mele”. Cuvinte bine alese. 

În prima jumătate a lui octombrie 1866, Carol 
primește acceptul sultanului de a-i face o vizită. Vizită 
absolut necesară pentru recunoașterea sa ca principe. 
La 21 octombrie pleacă spre Constantinopol, pe 
la Giurgiu, Rusciuk, apoi cu trenul până la Varna și 
cu iahtul Issedin, trimis de sultan, până la reședinţa 
acestuia. 

Purta marea uniformă de general român. 
Sultanul Abdul Aziz l-a primit într-un salonaș, 
venindu-i în întâmpinare până la ușă și întinzându-i 
mâna. Lângă sofaua, pe care urma să stea sultanul era 

Domnitorul Carol I 
Biblioteca Academiei Române
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așezat un jilţ pentru Carol. Carol l-a împins deoparte, 
cu delicateţe, și s-a așezat lângă padișah. Provenea 
dintr-un neam princiar, suveran, și avea dreptul, 
potrivit cutumei, să fie egalul gazdei sale.

I-au fost prezentaţi înalţi funcţionari de stat în 
cadrul unui ceremonial în care se ofereau și se primeau 
daruri. Când audienţa s-a încheiat, sultanul i-a întins 
un document care era firmanul de recunoaștere a lui 
Carol ca domn al Principatelor române. Principele nu 
l-a ridicat, a făcut-o unul dintre însoţitorii lui. Voia 
să menţină totul într-un ritual aristocratic. În zilele 
următoare, Carol a vizitat Constantinopolul, în haine 
civile, însoţit de un aghiotant și de un dragoman. 
A urmat o a doua vizită la sultan. În final, călătoria 
i-a adus lui Carol recunoașterea ca domn din partea 
puterii suzerane.

La trecerea unui an de la sosirea sa în România, 
Carol îi scrie prinţului moștenitor al Prusiei, vărul 
său, că el dorește să conducă spre un viitor fericit 
„ţara minunată pe care o numesc a mea și pe cele 
cinci milioane de oameni care mi-au încredinţat tot 
ce au mai scump”. La prima aniversare de la intrarea 
sa în București, după Te deum-ul de la Mitropolie, 
principele ţine prima sa cuvântare publică în limba 
română, în sala tronului de la palatul său. Carol 
vorbea româneşte cu un puternic accent german, care 
va persista tot timpul. Fiul generalului Dragalina, 
Virgil Alexandru Dragalina, el însuşi general, avea 
să-şi aducă aminte, peste ani, de o inspecţie pe care 
regele Carol a făcut-o în 1903 la Gimnaziul militar 
din Craiova, unde tânărul nostru era elev: „În timp ce 
fanfara intona imnul regal, regele se apropia cu paşi 
rari şi domoli, cu degetul mare de la mâna dreaptă 
agăţat de nasturele al şaselea al tunicii, ţinând mâna 
stângă pe garda sabiei [...]. Ajungând la înălţimea 
flancului drept al companiei elevilor, el a făcut un semn 
fanfarei să tacă, apoi, în liniştea ce pusese stăpânire pe 
întregul cuprins, când nu se mai auzeau decât paşii 
lui pe nisip, el ne-a urat: Pună dziua, copii, salutând 
cu două degete la chipiu. Un formidabil să trăiţi de 
voci piţigăiate a fost răspunsul. Trecând compania în 
revistă, regele a privit în ochii fiecărui elev, ca să nu-l 
mai uite niciodată. Deşi mic de statură, talia lui subţire 

şi figura-i mică, prelungită de o bărbuţă căruntă, îl 
făceau să pară înalt şi falnic. Cu ochii mici, albaştri şi 
inexpresivi, privirea lui era aspră, severă, privire ce nu 
se schimba oricât de mulţumit sau supărat ar fi fost”. 

Au urmat exerciţii militare, defilarea în faţa 
regelui. Suveranul a vizitat apoi toate încăperile, sălile 
de studiu. Intrând într-o toaletă, regele i-a făcut o 
observaţie colonelului: Asta miros urât! Comandantul 
şcolii a vrut să-i explice că e vorba de mirosul de creolină 
care servea la curăţenie. Regele i-a replicat scurt: Nu, 
nu! Asta nu pun, nu treb miros te fel. După ce regele a 
coborât: Vă rog, continuation! În sala de sport regele 
a fost primit din nou cu imnul regal, cântat de corul 
şi orchestra şcolii. A urmat un program de muzică, 
dansuri, scrimă. Un elev a recitat o poezie de Coşbuc, 
care descria Războiul de Independenţă. Întregul 
program a fost urmărit de rege cu multă atenţie. Fără 
însă a arăta în vreun fel dacă i-a plăcut sau nu. Când 
însă elevul a declamat Taică, scrie pe o tobă în genunchi 
căprarul Pintea, ochii regelui s-au umezit şi copiii 
au observat cât era de emoţionat. „În orice caz, din 
acel moment, zeul rău care venise să ne pedepsească 
pentru greşeli a devenit om, un om bun şi falnic iubit 
de toată lumea. Din acea clipă regele a fost adorat de 
toţi copiii”, continuă Virgil Al. Dragalina. „În sala de 
mese, de la un elev a rupt o bucăţică de pâine, de la 
altul a luat lingura şi a gustat din mâncarea lui. După 
ce regele a trecut, elevul a învelit lingura într-o hârtie 
spre a fi păstrată ca o relicvă. Regele l-a întrebat: Pun 
mâncarea? Totdeauna saturat? Nu reclamation?”.

Carol trăiește un moment de mare bucurie la 13 
august 1867, atunci când salută înfiinţarea Societăţii 
Literare Române, devenită ulterior Academia 
Română. Îi invită pe membrii acesteia la Cotroceni, 
le oferă un dineu și discută cu ei despre sarcinile 
acestei noi instituţii născute în timpul domniei sale. 
Carol începe să aibă momente de satisfacţie și de 
încredere în misiunea lui în România, încurajat fiind 
de dezvoltarea instituţională a tânărului său stat, de 
ultimele recolte excelente, de triplarea exportului, de 
acordurile poștale încheiate cu Rusia și Prusia. 

Principele Carol dă o Proclamaţie către popor: 
„Căldura cu care mă primiţi printre voi este pentru 
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mine o dovadă că eu pentru voi sunt într-adevăr 
binevenit [...]. Nimic fără Dumnezeu este deviza 
familiei mele. Dumnezeu a spus: Ajută-te singur și eu 
te voi ajuta. Să ne ajutăm deci singuri, români”. S-ar 
putea spune că, până la intrarea în scenă a eroului, 
întocmai ca în povești, totul era la pământ. Și totul 
se schimbă odată cu intrarea în acţiune a aceluia care 
trebuia să vină.

o nouă constituţie

Cu venirea principelui străin, românii aveau 
să adopte o nouă Constituţie a statului lor. Proiectul, 
întocmit după Constituţia belgiană din 1831, a fost 
înaintat Adunării Elective, fiind votat la 29 iunie/11 
iulie 1866. La 30 iunie/12 iulie noul domnitor a depus 
jurământul pe noua Constituţie, prima întocmită de 
reprezentanţii legitimi ai naţiunii române pe baza 

principiului câștigat de Alexandru I. Cuza în 1864, 
prin care se recunoștea suveranitatea internă a 
României. 

Încă de la venire, Carol se grăbise să înlăture 
temerile pe care autoritarismul lui Cuza le stârnise, 
jurând credinţă legilor ţării, religiei sale, integrităţii 
teritoriale și jurând să fie domn constituţional. „Eu 
vă aduc acel respect pentru lege pe care l-am cules în 
exemplul alor mei”. Și jurase să se sprijine pe naţiune 
și pe reprezentanţa ei naţională.

Implicarea suveranului în elaborarea 
Constituţiei a dat naștere unei dispute în rândul 
elitei românești. Gruparea liberal radicală ar fi vrut ca 
domnitorul să fie doar încunoștiinţat de prevederile 
Constituţiei. Gruparea conservatoare s-a opus. Și 
ea era cea majoritară. Astfel, rolul lui Carol I a fost 
determinant în stabilirea structurii Parlamentului, 

Primul Guvern al României în timpul lui Carol I. 1866 
Muzeul Național de Istorie a României

Jurământul depus de principele Carol la venirea în țară. 
Muzeul Național de Istorie a României
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respectiv, bicameral, și în stabilirea circumstanţelor în 
care urma să funcţioneze dreptul de veto. 

La 2 iunie 1866, Carol declara în Consiliul de 
miniștri că nu cedează și stăruie în mod absolut pentru 
sistemul bicameral. Fără această prevedere, el va declina 
mandatul care i se încredinţase, ameninţa principele. 
La fel a insistat pentru dreptul de veto absolut. 
Intervenţia lui Carol a avut efect. Domnitorului i 
s-a acordat acest drept, de care însă Carol I nu s-a 
folosit. Cel mult a întârziat sancţionarea legii Căilor 
ferate din iulie 1871. Era deci o Constituţie dată 
printr-un acord de voinţă între Adunarea Deputaţilor, 
reprezentând naţiunea, și suveran.

În acele vremi tulburi, când Unirea din 1859 era 
ameninţată (tocmai izbucnise războiul austro-prusac), 
n-a fost timp pentru elaborări proprii, cu toate că în 
ţară exista deja o școală juridică, nu numeroasă, dar cu 
oameni bine pregătiţi în școlile Apusului. 

Alegerea Constituţiei belgiene ca model a 
fost inspirată (unii oameni politici români visau să 
transforme România într-o Belgie a Orientului). Era, 
în multe privinţe, Constituţia cea mai înaintată şi cea 
mai echilibrată din Europa. O constituţie chintesenţă 
a modelelor francez, englez şi american, modele în 
circulaţie, şi din care s-au inspirat toate Constituţiile 
europene din veacul al XIX-lea.

Numai că, este prima impresie (și e corectă), 
însă modelul belgian de constituţie ales de români nu 
corespundea stărilor de fapt din ţară. 

Carol va considera de la început această 
Constituţie ca fiind mult prea înaintată pentru 
România. La 10/22 decembrie 1870 el avea să-i 
scrie tatălui său că „această nenorocită ţară, care a 
fost totdeauna sub jugul cel mai aspru, se pomenește 
trecând, fără tranziţie, de la un regim despotic la 
o constituţie atât de liberală, încât niciun popor 
din Europa n-are alta la fel”. După experienţa 
încercată (cinci ani în care se succedaseră, la fiecare 
6 luni, 10 guverne, într-un climat politic instabil, 
care nu prevestea nimic bun - 30 de remanieri 
guvernamentale), Carol comenta: „Ţin aceasta drept 
o nenorocire cu atât mai mare, cu cât românii nu se 

pot măguli că au vreuna din virtuţile civile ce aparţin 
acestui fel de constituţie a statelor cvasirepublicane”.

Constituţia din 1866 va introduce trei principii 
fundamentale: principiul suveranităţii naţionale, 
potrivit căruia toate puterile emanau de la Naţiune, 
principiul guvernării reprezentative, după care 
Naţiunea nu poate guverna decât prin delegaţi, 
și principiul separării puterilor în stat: legislativă, 
executivă și judecătorească, ai căror titulari erau 
independenţi unii de alţii. 

Puterea legislativă era exercitată de Parlament 
(bicameral) şi de domn. Numai acordul de voinţă al 
celor trei segmente ale puterii legislative, Adunarea 
Deputaţilor, Senat şi domn, asigura introducerea 
şi funcţionarea legislaţiei. Puterea judecătorească 
era formal independentă de celelalte două. Nicio 
jurisdicţie nu se putea crea decât în virtutea unei legi. 
Curtea de Casaţie avea dreptul de a cenzura actele 
administrative la cererea unui recurent, proclamând, 
dacă era cazul, ilegalitatea lor (s-a întâmplat în martie 
1912, când a fost respinsă legea tramvaielor, adusă 
de guvernul Petre P. Carp, obligându-l pe acesta să 
demisioneze). Puterea executivă avea ascendent 
asupra celorlalte două (potrivit principiului liberal al 
separării puterilor, cele trei puteri trebuiau să aibă o 
forţă egală, pentru a evita supremaţia uneia asupra 
celorlalte). Ea era asigurată de suveran şi de miniştri 
(până la 15 martie 1881, când România avea să se 
proclame regat, suveranul a avut titlul de domn, cu 
intermediarul alteţă regală, titulatură folosită pentru 
prima oară la 8/20 octombrie 1878). 

Iniţial erau șapte ministere: Interne, Finanţe, 
Justiţie, Externe, Culte şi Instrucţiune Publică, 
Război, Lucrări Publice. De la 1 aprilie 1883 
vor apărea Ministerul Agriculturii şi Ministerul 
Industriei, Comerţului şi Domeniilor, care, la 1 aprilie 
1908, avea să se despartă în două ministere, Industria 
şi Comerţul. 

Prin Constituţie, regele era irevocabil, în 
sensul că puterile lui erau pe viaţă, şi inviolabil, 
în sensul că nu era răspunzător nici pentru actele 
sale personale. Principiul inviolabilităţii avea şi un 
revers. Actele regelui nu aveau nicio putere decât 
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dacă erau contrasemnate de un ministru. În intenţia 
legiuitorilor de la 1866, dar şi a acelora de mai târziu, 
regele urma a fi un element de echilibru între cele trei 
puteri, temperându-le excesele, şi care să reprezinte 
principiul colaborării puterilor. 

Regele era deasupra partidelor, deasupra 
pasiunilor politice. Raţiunea de a fi a suveranului 
era astfel limpede exprimată de constituţionalii 
de la 1866: asigurarea stabilităţii întregului sistem 
constituţional. Nu întâmplător suveranul era străin 
(fusese adus pentru a curma rivalităţile interne 
pentru domnie). Şi nu întâmplător acesta provenea 
dintr-o familie domnitoare din Europa (în cazul 
lui Carol I, din dinastia de Hohenzollern, aflată pe 
tronul Germaniei). 

În aceeaşi idee, a asigurării unei stabilităţi 
politice, Constituţia de la 1866 introducea principiul 
eredităţii în desemnarea monarhului (până atunci 

domnia fusese electivă, preferându-se, pe cât fusese 
cu putinţă, acei pretendenţi care aveau legături 
de rudenie cu fostul domn). Numai bărbaţii şi 
descendenţii acestora puteau moşteni tronul, prin 
dreptul de primogenitură, cu excluderea femeilor şi 
a coborâtorilor lor. Puterea executivă era exercitată 
de guvern şi de rege, care desemna primul ministru, 
aproba lista miniştrilor, primea jurământul lor. Cu 
mandat regal, regele putea proroga sau dizolva 
Parlamentul. Acesta din urmă, pe de altă parte, putea 
da vot de blam unui ministru sau întregului guvern, 
cum avea să se întâmple la 12 februarie 1901. 

Principele împărţea puterea executivă 
cu guvernul, numit de el din rândul partidelor 
guvernamentale, iar puterea legislativă cu Parlamentul, 
compus din Adunarea Deputaţilor şi Senat. Votul 
era cenzitar (patru colegii până în 1884 şi trei după 
aceea, până în 1917, când este introdus în Constituţie 

Domnitorul Carol I și membrii Guvernului asistă la adoptarea Constituției în cadrul Adunării Constituante 
(după  „Constituanta de la 10 Mai”, de Theodor Aman).

Muzeul Național de Istorie a României
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votul universal). Constituţia garanta toate drepturile 
cetăţeneşti, dar punerea în practică a acestor garanţii 
rămânea legată de sistemul puterii, de mecanismul şi 
jocul organismelor ei. Cetăţeni în stat nu erau decât 
românii, iar articolul 7 preciza că „numai străinii de 
religie creştină puteau obţine calitatea de român”, ceea 
ce va crea mari dificultăţi cu evreii.

Constituţia din 1866 va rămâne în vigoare 
până în 1938, cu unele modificări: în octombrie 1879, 
pentru a înscrie în ea evenimente majore - încorporarea 
Dobrogei, independenţa ţării şi naturalizarea evreilor. 
Apoi, în 1884, pentru a consemna transformarea 
României în regat şi lărgirea dreptului de vot.

În 1917, în plin război, Constituţia va fi revizuită 
din nou, prin introducerea principiului exproprierii şi 
al votului universal. Dar cea mai importantă revizuire 
este aceea din 1923 (cu acest prilej s-a vorbit chiar de 
o nouă Constituţie). 

Sub Carol I ţara va fi condusă, pe rând, de 
Partidul Liberal şi de Partidul Conservator, cele două 
partide guvernante, create oficial în 1875 şi 1880, 
dar, neformal, preexistente. Lor li se adaugă din 1908 
Partidul Conservator Democrat. În rândurile lor au 
activat o seamă de oameni politici de ridicată valoare: 
personalităţi recunoscute şi pe plan european, cu 
numeroase relaţii în lumea politică europeană şi mai 
ales cu un mod de a gândi care era al Europei acelei 
vremi.

Așa cum era, cu părţile ei bune și cu altele 
exagerate, noua Constituţie trebuia pusă în practică. 
Era convingerea lui Carol. De aici cuvântările 
sale, tot atâtea îndemnuri la ordine, economie, 
conștiinciozitate, muncă. 

La închiderea Constituantei, la 6/18 iulie 1866, 
cuvintele dominante din alocuţiunea sa au fost ordine 
și progres. O apropiată a suveranului, Mite Kremnitz, 
se arăta convinsă de reușită: „Nicăieri deosebirea 
dintre supus și stăpân nu este mai mare ca aici și totuși 
România e dominată de un curent democratic produs 
de cultura modernă și de o concepţie liberală pentru 
care multe state apusene o pot invidia”. 

Carol I era împotriva exceselor, în general 
împotriva măsurilor severe, „căci aceasta nu se 

potrivește într-un stat constituţional”. Și, chiar dacă 
avea să se confrunte cu destule atacuri de presă, care 
vor veni din nestăpânirea mai ales a condeielor liberale, 
era împotriva proceselor de presă, pe care le considera 
inutile. Constatase, încă de la început, că libertatea 
presei în România era cu adevărat mare. Dar nu a 
intervenit pentru a o limita: „Sunt pentru libertatea 
nelimitată a presei, declara el, căci ea este infinit mai 
puţin periculoasă decât o libertate limitată”. Delictele 
de presă erau judecate de juriu. Nu exista cenzură. 
Ziariștii, scriitorii, editorii, tipografii și litografii nu 
trebuiau să plătească nicio cauţiune. Niciun jurnal 
sau publicaţie nu putea fi suspendată sau suprimată. 
Libertatea presei, a întrunirilor, a asocierilor fusese o 
concesie făcută liberalilor în schimbul concesiilor în 
problemele electorale. În practică, cele două concesii 
vor intra adeseori în conflict. 

Din fericire pentru stabilitatea politică a ţării, 
confruntările rămân „la un nivel superior”, între 
reprezentanţii electorilor, fără implicarea masei 
acestora. Efect, desigur, și al votului restrictiv, care 
limita drastic participarea la vot.

Constituţia de la 1866 tulbură legăturile dintre 
diferitele orientări politice de până atunci și creează o 
separaţie între stânga și dreapta, o demarcaţie care îl 
împiedică pe suveran să găsească soluţii de guvernare 
de mijloc. El susţine în primii ani încercarea lui 
Vasile Boerescu de a da naștere, în jurul ziarului 
Pressa, unei formaţii politice de mijloc. Boerescu și-l 
alăturase pe Dimitrie Ghica, dominat de aceleași 
intenţii. După acesta din urmă era revoluţiunilor 
încetase, și el condamna atât extrema stângă, 
svăpăiată și aventuroasă, cât și extrema cealaltă, legată 
de tradiţii politice prea rigide. Încercarea nu reușește, 
și Carol nu va avea o grupare de centru ca alternativă 
de guvernare. Va avea doar soluţia guvernărilor 
cu majorităţi parlamentare confortabile, ceea ce 
presupunea controlarea alegerilor. Și, sub votul 
cenzitar, toate alegerile vor fi controlate. 

De la bun început, Carol acuză lipsa unor 
partide politice influente și lipsa unei opinii publice. 
Faptul îl îndeamnă chiar, fără să vrea, să ocupe el 
însuși prim-planul politicii. Ceea ce va și face. 
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Între „petiţia de la iaşi” 
şi „republica de la ploieşti”
În primii ani, suveranul e supus presiunilor 

dinspre dreapta politică, care îi cerea modificarea 
Constituţiei în sens restrictiv. Pentru că o bună parte 
a elitei politice constata că, de fapt, România era greu 
- dacă nu imposibil - de guvernat cu noua Constituţie. 
România nu era la nivelul receptării ei. Era, cum o 
spunea Titu Maiorescu în 1867, într-un memoriu 
adresat lui Carol I, „într-o stare de copilărie politică, cu 
o libertate a presei care nu era decât un instrument de 
dezordine şi de insultă la adresa instituţiilor statului”. 
După el, doza de liberalism introdusă în societatea 
românească prin Constituţie era prea mare. Şi efectul 
era contrar celui dorit de legislator. 

În martie 1870, Dimitrie Ghica îi cerea 
principelui să treacă peste uzanţele constituţionale, 
să sfideze presa şi să cheme la putere un grup de 
oameni energici. Nicolae Suţu îl sfătuia să aducă 
un consiliu privat de şapte persoane, care să deţină 
puterea şi să îndepărteze corupţia şi pe funcţionarii 
venali. Principele Nicolae Suţu nota în Memoriile sale: 
„Încrederea slăbeşte, relaţiile sociale se destramă, în 
general, publicul priveşte cu dispreţ orice autoritate, 
orice agent al puterii [...], subalternii se revoltă 
împotriva şefilor ierarhici şi publică prin ziare diatribe 
şi critici virulente ori de câte ori sunt ameninţaţi cu 
pedeapsa. Şi vor să spună că aceasta înseamnă progres, 
când, în fond, nu e decât anarhie sporită”. De altfel, 
lui Carol îi mai fusese cerută schimbarea Constituţiei, 
într-un alt memoriu, tot în sens restrictiv, în noiembrie 
1869.

Cel mai radical act al dreptei politice este aşa 
numita Petiţie de la Iaşi, iniţiată de conservatorii 
moldoveni din jurul lui Grigore Mihail Sturdza 
şi trimisă Parlamentului în aprilie 1871. Printre 
semnatari: Dumitru Corne, Petre Rosetti-Bălănescu, 
Ioan Cantacuzino, Nicolae Mavrocordat, Ştefan 
Carp. Erau şi junimiştii Titu Maiorescu, Vasile Pogor, 
Constantin D. Sturdza, Gheorghe Racoviţă, care 

«
Domnitorul Carol I 
Biblioteca Academiei Române
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ţinuseră să precizeze că erau de acord doar cu tendinţa 
acestei Petiţii. 

Semnatarii făceau un bilanţ al celor cinci ani 
care trecuseră de la adoptarea Constituţiei de la 
1866 („cinci ani de anarhie sunt îndestul pentru a 
dezorganiza şi a pierde o ţară”). Ei acuzau luptele de 
partid, dispariţia sentimentului de dreptate, libertatea 
prost înţeleasă, care permiteau celui care nu avea 
nimic să voteze impozite pe spinarea celui care avea 
(o egalitate rea). Petiţia respingea triada libertate, 
egalitate, fraternitate, propunând în loc principiul 
libertate şi dreptate, pentru că „acolo unde dreptate nu 
există, libertatea degenerează în licenţă”. Libertatea 
presei era combătută, ea fiind un adevărat scandal, 
legea electorală, de asemenea, pentru că nu asigura 
întărirea marilor proprietari, şeful statului nu putea 
asigura ordinea şi stabilitatea deoarece prerogativele 
sale erau prea limitate.

Întreg regimul politic din România era, altfel 
spus, incompatibil cu lipsa de cultură, cu ignoranţa 
poporului român. De aceea Petiţia propunea ca 
delictele de presă să fie de competenţa tribunalelor 
corecţionale. Constatând ineficienţa justiţiei (aluzie 
directă la achitarea tuturor celor implicaţi în mişcarea 
de la Ploieşti din 8/20 august 1870), semnatarii 
propun introducerea în Constituţie a unui articol care 
să prevadă proclamarea stării de asediu ori de câte ori 
era nevoie, sau a unuia care să introducă pedeapsa cu 
moartea. Se mai propun măsuri de ridicare a censului 
celor care votau la colegiul I, la 700 de galbeni, 
întărirea puterii Senatului - care trebuia să devină cu 
adevărat un corp ponderator între Tron şi Adunarea 
Deputaţilor -, mărirea numărului senatorilor numiţi 
de suveran. Se reia ideea înfiinţării unui Consiliu 
de Stat, „compus din oameni capabili, cu misiunea 
specială de a elabora proiecte de legi”. Alte propuneri 
vizau reducerea numărului de colegii la Cameră 
de la patru la două, dar nu şi reducerea censului. 
Dimpotrivă. „Adoptând aceste măsuri legislative, care 
singure pot scăpa ţara noastră de pieire, atunci veţi 
dobândi recunoştinţa publică”, scriau autorii Petiţiei 
principelui Carol. Depusă la registratura Camerei, 
Petiţia va fi ignorată de toată lumea. „N-a avut nici 

măcar soarta de a fi citită în Parlament”, cum remarca 
Titu Maiorescu, nu fără umor. 

Carol I nu răspunde niciunui îndemn de 
modificare a actului constituţional abia instituit. 
Preferă să călătorească prin ţara peste care domnea, 
cu intenţia declarată de a o cunoaşte, cum îi scria el 
doamnei Cornu, la Paris. Stăruie pentru o cât mai 
rapidă construcţie a unor drumuri de fier. „Numai 
printr-o linie de drum de fier între Bucureşti şi Iaşi, 
Moldova va fi cu adevărat unită cu Ţara Românească, 
şi orice idei separatiste vor dispărea”.

Dar, sub presiunea stângii politice, de această 
dată, din 1870 Carol începe să vadă situaţia şi sub 
altă prismă, aceea a unei eventuale schimbări a 
Constituţiei. 

Într-o scrisoare, Titu Maiorescu nota la 16 
octombrie 1869: „Principele Carol urma să fie alungat 
din ţară printr-o lovitură de stat, iar Bibescu, fiul 
unui fost principe, pare a fi patronat de Franţa drept 
candidat pentru acest caz. Mie însumi mi-au fost 
făcute destăinuiri în acest sens pentru ca eu şi prietenii 
mei din Iaşi să ne alăturăm, eventual, noii mişcări”. 

Domnitorul era învinuit de stânga de „politică 
personală” şi de încălcarea Constituţiei. Liberalii 
radicali demisionează din Cameră şi trec la acţiuni 
conspirative. Liberalii cereau ca, după regulile 
constituţionale, să li se dea lor puterea. Dar Carol nu 
voia să dea guvernarea pe mâna unor oameni politici 
care îl ameninţaseră. Pe de altă parte, domnitorul 
constată faptul că el nu putea acorda puterea cui 
voia, ci era nevoit să ţină cont de „opiniunea naţiunii, 
manifestată liber prin Adunarea Naţională şi în afară 
de Cameră”. 

În 1869 și 1870, Constituţia din 1866 pare 
ameninţată cu revizuirea. În 1870 curentul antidinastic 
„devenise deja anarhic”. Într-o scrisoare din aprilie 
1870, adresată fratelui său Leopold, Carol observa: 
„Starea de lucruri din România nu îngăduie o 
constituţie liberală; în toate păturile populaţiei lipsesc 
individualităţile care să aibă priceperea trebuincioasă. 
Constituţia slujeşte doar ambiţiei şefilor de partide şi 
încarcă pe principe, fie el slab sau energic, de lanţuri 
grele”.
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Principesa Elisabeta, 
domnitorul Carol I , 
prințesa Marie de Wied 
și prințul Wilhelm 
de Wied. cca 1870
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După războiul franco-prusac şi agitaţia liberal-
radicalilor din ţară, culminată cu Republica de la Ploieşti, 
ideea modificării Constituţiei e tot mai prezentă în 
intenţiile domnitorului, îndemnat în acest sens şi de 
tatăl său. „Concepţia ta asupra dezvoltării ulterioare a 
afacerilor române corespunde pe deplin cu vechile mele 
vederi şi sunt de părere fermă că, continuarea domniei 
tale nu va fi cu putinţă decât dacă puterile protectoare 
cer şi obţin o revizuire a Constituţiei, iar dacă nu se 
poate căpăta, atunci abdicarea şi retragerea se impun 
[…]”. În corespondenţa sa, domnitorul discută şi de 
modalitatea revizuirii. El respinge ideea unei lovituri 
de stat. „Loviturile de stat de obicei izbutesc foarte 
bine la început, dar mai târziu niciodată nu lipsesc 
urmările rele”. În noiembrie 1870, Carol adresează o 
scrisoare suveranilor Angliei, Austro-Ungariei, Rusiei, 

Prusiei şi Italiei, propunând modificarea sistemului de 
putere din România (ţara se afla sub garanţia marilor 
puteri, după cum hotărâse Congresul de la Paris, 
dar, pentru modificări constituţionale, principele nu 
era chemat să ceară avizul puterilor garante, pe baza 
principiului câştigat de Cuza în 1864. Carol însă voia 
sprijin din afară într-un atare demers). Dar marile 
puteri nu reacţionează favorabil la cererea principelui. 
Semnificativ este răspunsul lui Bismarck: „Orice 
complicaţie română e acum de două ori rău venită: 
principele nu s-ar putea bizui o clipă nici măcar pe 
sprijinul nostru moral”.

Carol merge şi mai departe şi face publice 
părerile sale, inclusiv intenţiile de abdicare. Trimite 
o scrisoare către Augsburger Allgemeine Zeitung, care 
apare la 27 ianuarie 1871. Aici declară că timp de 

Domnitorul Carol I și principesa Elisabeta
Arhivele Naționale ale României
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cinci ani a încercat să domnească în România, dar 
rezultatele sunt total nesatisfăcătoare. Şi, se întreabă 
el, oare cine era vinovat? El, care n-a cunoscut 
poporul, sau poate poporul însuşi? Vina nu era, o 
spune domnitorul, nici a lui, nici a poporului, ci a celor 
care vorbeau în numele acestuia. „Aceşti oameni care 
şi-au făcut educaţia lor politică şi socială mai mult în 
străinătate, uitând cu desăvârşire împrejurările patriei 
lor” şi care „nu caută alta decât a aplica aici ideile de 
care s-au adăpat acolo, îmbrăcându-le în nişte forme 
utopice, fără a cerceta dacă se potrivesc sau nu”. 

România nu era capabilă atunci, după Carol, să 
susţină cu succes un regim liberal, aşa cum l-a statuat 
Constituţia de la 1866, trecerea fiind prea bruscă şi 
fără tranziţie. O trecere de la un regim despotic „la 
cea mai liberală Constituţie, precum nu o are niciun 

popor din Europa şi în condiţiile în care românii nu 
se pot lăuda cu virtuţile cetăţeneşti ce se cer pentru o 
formă de stat qvasirepublicană”. 

Ca soluţii, Carol propune înfiinţarea unui 
Consiliu de Stat (cu atribuţii importante), restrângerea 
prerogativelor Adunării Deputaţilor, restrângerea 
dreptului de vot la alegerea Senatului, mărirea 
numărului senatorilor numiţi de suveran, limitarea 
libertăţilor presei, desfiinţarea gărzii civile, și, ca 
măsură extremă, domnitorul propune abdicarea sa. 

„căsătoria noastră 
n-a fost una din dragoste...”
În vara anului 1869, domnitorul Carol decide să 

plece în Prusia, la părinţii săi, pe care nu-i mai văzuse 
de trei ani. Avusese ambiţia de a nu părăsi ţara înainte 

Principesa Elisabeta
Colecția Paul-Cezar Florea

Domnitorul Carol I și principesa Elisabeta
Colecția arh. Mădălin Ghigeanu
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de a fi construită o cale ferată românească. Și reușise, 
chiar dacă doar parţial. Până la Giurgiu călătorește cu 
trenul, apoi se îmbarcă pe „Ștefan cel Mare”, iahtul 
său, până la Viena. Este primit cu multă căldură de 
împăratul Franz Josef, după care își continuă călătoria 
spre Köln. 

Principele domnitor al României Carol I, aflat 
în căutare de soție pe la Curţile europene, urmează 
s-o întâlnească pe Elisabeta de Wied. Prinţul de 
coroană Friedrich al Prusiei pusese la cale întâlnirea 
celor doi. El și părinţii lui Carol. Mama lui îi trimisese 
o fotografie a Elisabetei. „Chipul ei mi-a făcut o 
impresie foarte plăcută, îi găsesc expresia drăgălașă și 
simpatică”, i-a scris Carol. La rândul lui, Karl Anton, 
și el încântat, îi împărtășește pe deplin impresia 
într-o scrisoare: „Ea e drăguţă, plăcută și fizionomia 

ei arată bunătatea inimii sale; e foarte cultă și chiar 
excepţional de bine înzestrată [...]. Prinţesa excelează 
și în cunoașterea limbilor”.

Elisabeta, viitoarea regină a României, venise 
pe lume la 29 decembrie 1843, primind şi numele 
naşelor sale, Paulina, Otilia, Luiza. Mama ei era 
principesa Maria, fiica cea mare a ducelui Wilhelm 
de Nassau, sora lui Adolf, Mare Duce de Luxemburg 
şi a Sophiei, regină a Suediei și Norvegiei. Tatăl, 
Hermann de Wied, general-maior, era membru 
ereditar al Dietei Reunite a Prusiei. Renunţase de 
tânăr la onoruri publice, preferând viaţa liniştită de 
la Neuwied şi Monrepos; un aristocrat cu cercetări 
asupra unor fenomene ca magnetismul şi hipnoza 
(suntem în epoca în care au trăit James Braid, Jean-
Martin Charcot, Paul Broca). 

Domnitorul Carol I, principesa Elisabeta, prințesa Marie de Wied și suita, la Neuwied
Muzeul Național Peleș
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„Până a se căsători, părinţii mei nu s-au 
cunoscut”, avea să scrie Elisabeta în amintirile sale 
publicate sub titlul Colţul penaţilor mei. Ca atare, 
eu nu sunt copilul lăudatei iubiri, ci al datoriei”. A 
avut nenorocul de a avea doi părinţi bolnavi, tatăl 
de tuberculoză şi mama mai mulţi ani condamnată 
să umble într-un cărucior. În plus, unul dintre fraţii 
ei, Otto, va muri la 12 ani. Elisabeta a înţeles de 
timpuriu omenescul. Copilăria principesei a fost de 
fapt o aspră pregătire pentru asumarea realităţii, cu 
lumea basmului interzisă. Manifestările de afecţiune 
nu erau îngăduite în castelul de la Neuwied, astfel 
încât Elisabeta revarsă asupra păpușilor și a pernei 
pe care dormea afecţiunea de care ea era lipsită. 
La Neuwied, obiceiul era să nu se piardă nici o oră 

fără a fi făcut ceva folositor, nici o zi fără o ocupaţie 
serioasă, pretutindeni exemplul muncii, mereu sfaturi, 
lecţii și studiu. În plus, o educaţie religioasă serioasă. 
Cu treziri la șase dimineaţa, cu lecturi și comentariu 
de versete. Cu adevărat o educaţie de principesă 
germană. Până la căsătorie va avea solide cunoștinţe 
de istorie, filosofie, știinţe, belle-arte, politică. Vorbea 
și scria în engleză și în franceză, cunoștea o mulţime 
de versuri în cele două limbi, pe care le recita cu 
reală simţire. Interpreta cu virtuozitate simfoniile 
lui Beethoven, profesori fiindu-i Clara Schumann 
și Arthur Rubinstein. Prinţul de Wied fusese acela 
care o familiarizase pe Elisabeta cu ideile filosofice. 
Serioasă, meticuloasă, decentă, conversaţia cu ea era 
totdeauna o bucurie intelectuală. 

Domnitorul Carol I în vizită la Turnu Severin. 1867
Biblioteca Academiei Române
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La Elisabeta căsătoria n-a venit de timpuriu. 
„Dacă nu te măriţi, nu înveţi să cunoşti marile dureri 
ale vieţii, dar nici toată bucuria ei”, îi spunea adesea 
Maria de Wied, mama ei. Carmen Sylva nu era ceea 
ce s-ar putea numi o frumuseţe. Dar avea farmec 
feminin. „Toţi suntem fermecaţi de ea, scria Elena, 
soţia marelui duce Mihail, fratele ţarului Nicolae, 
în 1863. Privirea ei deschisă şi senină reuşeşte să 
încălzească până şi inimile cele mai uscate, iar noi 
ne-am regăsit tinereţea alături de ea [...]”. Semeni cu 
un boboc de trandafir, îi spunea împărăteasa Eugenia la 
Paris, în 1867. Bărbaţii nu se prea dădeau însă în vânt 
după ea. Aerul ei intelectual îi descuraja pe pretendenţi. 
Când a apărut cel așteptat, prinţesa de Wied avea 26 
de ani, și era încă nemăritată (pe atunci la acești ani 

erai considerată deja fată bătrână). Când l-a întâlnit 
„era un om cu înfăţișare potrivit de înaltă, cu părul 
și sprâncenele negre, cu ochii albaștri, nas vulturesc, 
mustăţile moi și barba mijindă”, avea să scrie regina 
Elisabeta mai târziu despre Carol al României. N-a 
fost un coup de foudre. Mai curând o reciprocă aşteptare. 

Cei doi tineri încep să-şi trimită scrisori şi 
fotografii. Nu se iese astfel din tipicul epocii, adică 
al căsătoriilor aranjate de părinţi. Din dorinţa altora 
se nasc şi întâlnirile întâmplătoare. A Elisabetei cu 
Carol a avut loc, aşadar, la 12 octombrie 1869, la 
Köln, înaintea unui concert al Clarei Schumann. Până 
a ajunge la Hôtel du Nord, unde se ţinea concertul, 
cei doi tineri s-au plimbat prin mica grădină din faţa 
hotelului. 

Botezul principesei Maria, fiica domnitorului Carol 
și a principesei Elisabeta (după Carol Popp de Szathmari)
Biblioteca Academiei Române

Principesa Elisabeta împreună cu fiica sa,
 principesa Maria

Muzeul Național de Istorie a României
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„L-am asaltat cu întrebări, fără ca măcar să 
arunc o privire peste trăsăturile sale fine şi regulate 
[…], iar el mi-a răspuns cu răbdare la toate. Mi-a 
povestit despre misiunea sa dificilă şi despre ţara care 
devenise a lui”. O jumătate de oră mai târziu, Carol 
urca în budoarul Elisabetei şi al mamei sale, unde 
i-a sărutat mâna tinerei domnişoare. Aceasta şi-a 
lipit buzele tremurânde de fruntea lui plecată. Şi el 
a înţeles că a fost acceptat ca logodnic. Şi, ca simbol 
al logodnei lor, Carol i-a oferit Elisabetei o cruce din 
opal. „Nicio vorbă de iubire, niciun compliment nu 
s-a făcut în aceste ore, a căror semnificaţie avea să fie 
definitorie pentru întreaga mea existenţă”. Carol părea 
să nu pună niciun sentiment în relaţie. Afirmaţia este 

contrazisă de Mite Kremnitz, potrivit căreia Carol, 
de fapt, se îndrăgostise de prinţesa de Wied (ea, se 
pare, fiind mai puţin îndrăgostită). Cel puţin pentru 
perioada de început a relaţiei lor tindem să credem că 
Mite Kremnitz a avut dreptate. 

La 16 octombrie, a avut loc sărbătorirea oficială 
a logodnei la castelul Monrepos, a doua zi, principele 
Carol urmând să plece spre România. În așteptarea 
plecării sale, Elisabeta a răsfoit albumul lui Carol 
Popp de Szathmari, cu fotografii din România, pe care 
Carol i-l dăruise cu dedicaţia: „Iubirea e răsplătită cu 
iubire. Înfăţişează-te poporului tău cu aceeaşi iubire, 
cu aceeaşi încredere cu care mi te-ai înfăţişat mie şi 
atunci nu va mai fi o singură inimă ce va bate din 

Principesa Elisabeta și principesa Maria 
Colecția arh. Mădălin Ghigeanu

Principesa Maria, fiica domnitorului Carol I 
Muzeul Național de Istorie a României
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credinţă pentru tine, ci milioane de inimi care se vor 
contopi cu a ta, iar eu mă voi socoti fericit, căci nu-mi 
aparţii doar mie. Un popor întreg are dreptul asupra ta, 
un popor întreg te contemplă cu încredere, cu speranţă 
şi-ţi va răsplăti iubirea cu iubire”. Un rezumat a ceea 
ce Carol n-o spunea, dar, iată, o gândea. 

La dineul ce a urmat logodnei, Carol le-a vorbit 
„de ţara aceea exotică devenită ţara sa, de întinsele ei 
câmpii, de munţii sălbatici, de ţăranii îmbrăcaţi din 
cap până în picioare în alb, de înfăţişarea lor gravă şi 
obiceiurile lor simple [...] L-am ascultat cu interes, 
uluită şi fericită [...]”, avea să scrie Elisabeta mai 
târziu. 

După căsătorie, Carol şi Elisabeta au pornit 
spre ţară, prin Viena, Budapesta, Gödölo (puternică 
amintire le lasă Sissi, împărăteasa) şi, cu vaporul Franz 
Joseph, au ajuns la Giurgiu. De acolo, principele a ales 
o cale mai pitorească până la Bucureşti. Voia să vadă 
cum se călătorea cu trenul de la Giurgiu la Bucureşti, 
prima cale ferată construită sub domnia lui şi dată 
în folosinţă cu doar câteva zile înainte de a ajunge 
perechea princiară la Giurgiu (ar fi fost bine nimerită 
o coincidenţă, dar nu s-a întâmplat, inaugurarea căii 
ferate având loc la 19/31 octombrie). 

Drumul ales de el nu era poate cel mai potrivit. 
Impresia pe care i-o lasă principesei nu era cea mai 
bună. Casele îi păreau prea mici pentru cei care le 
locuiau (aceştia „păreau să dea cu capul de tavan”). 
Ca şi lui Carol prima oară, Palatul în care a fost 
primită i s-a părut că aduce mai degrabă cu o casă de 
burghez german. Bucureştiul i s-a părut oriental. „La 
sosirea mea în ţară nicio doamnă nu punea piciorul 
în stradă”, avea să-şi amintească Elisabeta mai târziu. 
„Era neplăcut, chiar imposibil, fiind noroi peste tot. 
Şi astăzi (după 25 de ani) ele merg toate pe trotuare 
mărginite de magazine şi cafenele unde pot comanda 
căpşuni şi îngheţată, aşezate la mese, imitând astfel 
moda pariziană. În oraş nu se vorbeşte decât franceza 
[...]. Ştim ce se joacă mâine la Porte Saint Martin, 
discutând despre noile cărţi şi ultimele mode, 
decupăm revistele ca şi cum am locui într-un cartier 
al Parisului. Şi totuşi suntem separaţi de o Europă 
întreagă”. Ea nu cunoştea pe nimeni în acest oraş, nici 

pe propriul ei soţ. „În acele clipe am ascuns în perna 
mea o mulţime de lacrimi”.

Încet-încet, însă, începe să descopere locul în 
care se găsea. Mai târziu, Elisabeta avea să descrie 
Bucureștiul așa cum îl văzuse prima oară: „Orașul 
avea străzi pitorești, unde toate porţile erau înţesate 
cu materiale multicolore, cu vechi ornamente de 
fier, cu ceramică verde și roșcată. Alte cartiere erau 
un amestec pestriţ de minuscule căsuţe ca de păpușă, 
căsuţe ascunse printre copaci, umbrite de sălciile 
sărace cărora în fiecare an li se taie ramurile sau de 
salcâmii graţioși care primăvara umplu de miros 
plăcut întregul oraș. Pe stradă se aflau magherniţe 
cu pâine, ateliere de cismărie și ateliere de fierărie, 
toate deschise; existau nenumărate cârciumi în care 
se vindea rachiu de prune, numit ţuică[...]. Cu cât 
te apropiai mai mult de râul Dâmboviţa, cu atât mai 
dese erau căsuţele”. Și Elisabeta continuă să descrie 
balconașele cu ornamente ale caselor, bisericile, halele, 
abatoarele, școlile, spitalele, ţigănușii despuiaţi care 
se jucau în soare. Tot ea ne descrie foarte pitoreasca 
sărbătoare a moșilor. Elisabeta vizitează așezăminte 
de binefacere. Participă la inaugurarea Universităţii 
din București și regretă că n-a putut să-l însoţească 
pe Carol la tot felul de alte manifestări, împiedicată 
fiind de pojar, boală pe care o contractase la sosirea 
în București. E extrem de impresionată de „distincţia 
spirituală a oamenilor şi de frumoasele maniere ale 
doamnelor”. Compară totul cu ceea ce văzuse la Sankt 
Petersburg, la Neapole. Observă influenţa franceză 
peste tot. Consideră că un jurnalist cum era Edouard 
Marbeau, care publica în Le Correspondent un articol 
despre România, avea dreptate atunci când scria că 
„Viaţa în Bucureşti este uşoară şi elegantă, cu un 
oarecare desfrâu antic amestecat cu farnientele italian 
şi combinându-se cu moleşeala orientală”. 

Auzise şi că societatea românească era înclinată 
către plăceri uşoare. La Curţile aristocrate europene 
se bârfise mult pe seama lui Alexandru Ioan Cuza şi a 
aventurilor sale. George Bengescu, biograful ei, scrie 
despre cât de afectată era Elisabeta de zvonurile care, 
acum, circulau în Bucureşti pe seama vieţii ei intime 
cu Carol, considerată a nu fi fost una pasională. Este 
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cert însă că regele Carol nu avea nicio experienţă 
în materie de amantlâcuri. Nicolae Iorga aduce în 
discuţie zvonul că regele n-avea amante. Şi i-a rămas 
tot timpul fidel Elisabetei, faţă de care îşi făcea datoria 
de bărbat, din când în când, cu toate că Elisabeta, 
îngrăşându-se, nu mai inspira porniri sentimentale. 

Regele Carol a fost un personaj însingurat. Fără 
prieteni, fără prietene, trăind izolat. Nu i s-a cunoscut 
public nicio legătură, ceea ce crea un puternic contrast 
cu domnia lui Cuza.  

efectul unei capere roŞii

În 1870, Carol trăiește din plin evenimentul 
propunerii din partea spaniolilor ca fratele său 

Leopold să devină rege al Spaniei, după înlăturarea 
reginei Isabela de Bourbon. Franţa se opune. Vedea 
umbra lui Carol Quintul. Wilhelm I, în calitatea lui 
de șef al Casei regale a Hohenzollernilor, e de acord 
cu retragerea candidaturii. Ducele de Grammont, 
ministrul de externe francez, nu se mulţumește însă 
cu aceasta și îi cere lui Wilhelm, aflat în acel moment 
la Ems, prin ambasadorul francez de Benedetti, să 
declare că nici în viitor, niciodată, Franţa nu va încuraja 
o astfel de candidatură. Wilhelm reacţionează: 
„Unde s-a mai văzut o asemenea obrăznicie, îi scrie 
el soţiei sale. Trebuie să apar în faţa întregii lumi ca 
un păcătos pocăit? Este o provocare!”. Îi scrie apoi lui 
Bismarck: „Contele Benedetti m-a oprit în trecere 

Carol I și Elisabeta
Muzeul Național Peleș
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Principesa Maria, unicul 
copil al domnitorului Carol I 
și al principesei Elisabeta
Muzeul Național 
de Istorie a României
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la promenadă, pentru a-mi cere în cele din urmă, în 
mod cu totul indiscret, să-l ascult și să-i telegrafiez 
de îndată împăratului că mă angajez ca pe viitor să nu 
mai acord niciodată consimţământul în cazul în care 
Hohenzollernii ar reveni asupra candidaturii. Am 
sfârșit prin a refuza cu destulă severitate”. La citirea 
acestui text, Bismarck îi întreabă pe Moltke, șeful de 
stat-major, și pe Albert de Roon, ministrul de război, 
dacă Prusia are vreun interes să întârzie un conflict 
cu Franţa. Răspunsul lor este nu. Ceea ce îl face pe 
Bismarck să modifice textul telegramei. „După ce 
știrea renunţării prinţului Leopold a fost comunicată 
oficial de guvernul spaniol, guvernul imperial francez, 
ambasadorul Franţei, i-a mai cerut la Ems majestăţii 
sale regelui permisiunea să telegrafieze la Paris că 
majestatea sa se angajează pentru totdeauna să nu mai 
dea cosimţământul în cazul în care Hohenzollernii 
și-ar mai depune candidatura. Majestatea sa a refuzat 
să-l primească pe ambasador și i-a transmis, prin 
aghiotantul său de serviciu, că nu mai are nimic să-i 
comunice”. O capodoperă de provocare. „Iată, declară 
Bismarck, ceva care va avea asupra taurului galic 
efectul unei capere roșii”. Și, într-adevăr, Franţa a 
declarat război Prusiei. 

Războiul franco-prusac, în timpul căruia 
atitudinea elitei bucureștene e net filofranceză și 
antiprusacă, contribuie, nu puţin, la înrăutăţirea unei 
atmosfere care și așa era înveninată. Mite Kremnitz 
ne spune că adeseori Elisabeta se gândea să-și facă 
bagajele și să plece. Dar, la 27 august/8 septembrie 
1870, a venit în viaţa ei copilul atât de mult așteptat. 
N-a fost să fie băiat, cum toţi și-ar fi dorit. Fetiţa însă, 
botezată în biserica din curtea palatului Cotroceni 
cu numele de Maria, devine, pe măsură ce crește, o 
bijuterie de copil, care încântă pe toată lumea. La 
31 august 1872, când micuţa Maria împlinea 2 ani, 
Carol îi scria tatălui său: „Acest copil fermecător este 
toată bucuria mea”. Cu o gândire precoce (la 3 ani 
vorbea în română, germană și, mai ales, în engleză, 
poate și datorită bonei englezoaice), cu o neobișnuită 
capacitate de a da lucrurilor și întâmplărilor 
încărcătură poetică, fetiţa este iubită de toată lumea. 

Duminica, la biserica Mănăstirii din Sinaia, stătea 
cuminte cât ţinea slujba. 

Odată cu declanșarea războiului franco-prusac, 
românii declară că „unde flutură steagurile Franţei, 
acolo sunt și interesele și simpatiile noastre!”. Carol 
are de întâmpinat mari dificultăţi cu lumea politică 
românească. Încep manifestaţii de stradă pro franceze 
și anti Carol. Nu lipsesc notele antidinastice. Au loc 
dezbateri furtunoase în Cameră și în Senat. Zvonuri 
despre abdicarea principelui. „Noi, ce-i drept, nu 
putem să mergem în Franţa și să luptăm acolo 
împotriva nemţilor, dar o vom face aici”, se aud voci. 
Și, la 22 martie 1871, o manifestaţie la București 
împiedică colonia germană să sărbătorească ziua lui 
Wilhelm I. Au loc confruntări în apropierea Pieţei 
Teatrului Naţional, când mai mulţi membri ai coloniei 
au fost răniţi cu pietre. S-au auzit strigăte de „Trăiască 
republica!” și „Hai la Palat!”, s-au tras clopotele 
bisericilor. Doar intervenţia energică a generalului 
Solomon a împiedicat o degenerare a situaţiei. 

Carol I e revoltat de ceea ce se întâmplă. 
Totodată, are mari greutăţi în a-i potoli pe oamenii 
politici români în nefericita afacere Strousberg, în 
care domnitorul se implicase prea mult, împreună cu 
tatăl său, și implicase și statul român în cheltuieli cu 
totul exagerate. 

Carol își manifestase de la început intenţia de 
a împânzi ţara cu linii de cale ferată. Doar că alegerea 
Societăţii Strousberg, care a dat faliment, a fost una 
greșită. O intenţie bună care a generat un dezastru 
financiar. 

Domnitorul îi cheamă la Palat pe membrii 
Locotenenţei Domnești. Răspund Lascăr Catargiu și 
Nicolae Golescu, dar nu și colonelul Haralambie, care 
lipsea din București. Cei doi îl roagă pe suveran să nu 
treacă la măsuri radicale, pentru că ele puteau duce 
la falimentul statului și la anarhie generală. Carol nu 
vede cum ar mai putea fi menţinută ordinea și adusă 
liniștea. După mai multe discuţii, Lascăr Catargiu 
promite aducerea unui guvern puternic care să fie în 
stare să obţină în Parlament aprobarea bugetului și 
a legilor finanţelor. Altfel, declară domnitorul, el va 
părăsi ţara. 
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În după-amiaza zilei de 23 martie 1871, 
deputaţii se reunesc într-o ședinţă secretă în care 
Catargiu îi informează despre discuţiile cu domnitorul 
Carol. La miezul nopţii, Lascăr Catargiu îl informează 
pe principe că a format un guvern a cărui președinţie 
a preluat-o el. 

Pentru a constata atitudinea bucureștenilor, 
Carol și Elisabeta fac o plimbare călare prin zonele 
cele mai populate ale orașului. Lucrurile păreau că 
se liniștiseră. Pentru că tulburările luaseră sfârșit, 
domnitorul pleacă în Moldova, împreună cu 
Elisabeta, la Brăila, Galaţi și Iași. Au fost zece zile 
bogate în festivităţi. Perechea princiară a fost foarte 
bine primită pretutindeni.

A fost momentul dificil al domniei lui Carol. 
Altul, cu adevărat dificil, nu va mai fi decât în 1914, 
dar diferit motivat și cu altă semnificaţie. Între cele 
două momente a fost strădania cotidiană a „meseriei” 
de suveran, un suveran sub privegherea căruia s-a 
transformat o ţară. Colaboratorii săi s-au schimbat 
mereu. El a rămas punctul de sprijin neclintit străjuind 
toate schimbările. 

Carol nu era un om de cultură, cu gusturi 
rafinate sau cu nuanţe de stil și de gândire. Era un 
ofiţer german șlefuit în comportament și pregătire 
de spiritul aristocratic al familiei princiare din care 
provenea. Nu era un suveran de fineţea intelectuală a 
unui Eduard al VII-lea, contemporanul său. 

„Armata română” - cromolitografie după Carol Popp de Szathmari (în centru - domnitorul Carol I )
Muzeul Național Peleș



REGELE CAROL I
CTITORUL ROMÂNIEI MODERNE

60

Oamenii politici români cu care Carol I intră 
în contact pe parcursul domniei lui îi sunt superiori 
prin cultură și prin gândire. Dar cei mai mulţi dintre 
ei îi sunt inferiori ca disciplină civică și capacitate de 
stăpânire în viaţa publică. Carol joacă atuurile de care 
dispune de la înălţimea „suveranităţii sale”. Și o face 
cu mult succes, reușind în România ceea ce dinastiile 
străine nu reușesc în Grecia, în Bulgaria, sau dinastiile 
pământene în Serbia: asigurarea stabilităţii politice, 
temei al oricărei dezvoltări. 

Carol a avut o mare încredere în Ion C. Brătianu 
și în Dimitrie A. Sturdza. Dintre toţi oamenii politici 
români, pe aceștia i-a preţuit cel mai mult, după cum, 
dintre partide, totdeauna l-a preferat pe cel liberal. O 
declară fără nicio ezitare de mai multe ori, enervat 

de incapacitatea conservatorilor de a se înţelege între 
ei și de a asigura o stabilitate guvernamentală. Dar, 
mai ales, enervat de opoziţia acestora la unele dintre 
dorinţele sale. Carol I era mândru. Părerile lui despre 
oameni erau dictate mai totdeauna de împrejurările 
imediate. De aceea erau adesea contradictorii. 
Indiferent însă de păreri, spuse într-un moment sau 
altul, Carol a intermediat cu succes rotirea la guvern a 
celor două partide. Și prin aceasta a asigurat o normală 
funcţionare a monarhiei constituţionale.

nimic nu va mai fi cum a fost 
La 24 martie 1874, la doar patru ani, micuţa 

Maria se îmbolnăveşte de scarlatină. Boala înaintează 
repede. Doctorul Alex. Theodori, medicul Curţii, e 

Domnitorul Carol I și principesa Elisabeta
Colecția Paul-Cezar Florea

Domnitorul Carol I
Colecția Paul-Cezar Florea
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depăşit. Sunt chemaţi alţi doi medici, dar diagnosticul 
rămâne acelaşi. La 28 martie, fetiţa moare în braţele 
mamei sale. Acesta a fost momentul crucial în viaţa 
Elisabetei. De acum încolo nimic nu va mai fi cum 
a fost. Micuţa Maria a fost îngropată în grădina 
palatului Cotroceni. Pe mormânt au fost săpate 
cuvintele evanghelistului Luca: „Nu plângeţi, căci 
n-a murit, ci doarme”. Karl Stork a sculptat o statuie 
de copil adormit. Acum, între cei doi soţi se aşterne 
o durere tăcută şi mereu resimţită. „Am învăţat să 
mergem unul lângă celălalt fără o vorbă, cu acea rană 
mereu deschisă şi dureroasă de care nu îndrăzneşti să 
te atingi de teamă să nu ţâşnească sângele”. Imaginea 
fetiţei este eternizată de versurile poeziei Rugăminte, 
scrisă de îndurerata mamă, poeta Carmen Sylva, în 

traducerea lui George Coşbuc: „Mai ia-mă în poală, 
mamă dragă/, Că-i noapte acum de tot/, Şi aşa-i de 
lung şi larg iatacul/ Mi-e somn de nu mai pot...”. 
Cu atât mai dramatică a fost resimţită pierderea 
acestui copil, cu cât altul Elisabeta n-a mai putut 
avea. Biografului ei, George Bengescu, regina îi scria 
în 1904: „Când mă gândesc că de şaptesprezece sau 
optsprezece ori am pierdut sarcinile, de multe ori nu 
mai îndrăznesc să vorbesc despre asta, ştiind deja că 
deşi erau mereu semne şi mi-era rău - un rău de care, 
spre deosebire de alte femei, n-aveam dreptul să mă 
plâng, el fiind semnul sigur că pot spera - îmi dădeam 
seama că la mine iar nu va fi nimic!”. 

Moartea fetiţei lasă urme adânci în inimile 
suveranilor noştri. La 5 mai 1874 Carol îi scria 

Domnitorul Carol I (cromolitografie după Emil Volkers, 1869)
Muzeul Național Peleș



REGELE CAROL I
CTITORUL ROMÂNIEI MODERNE

62

Carol I 
Biblioteca Academiei Române
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tatălui său: „Sunt adesea tulburat şi mă deprimă mult 
durerea, tristeţea şi neliniştea. Nopţile dorm foarte 
puţin şi am auzit-o în mod repetat pe sărmana mea 
Elisabeta strigând în vis: E moartă, moartă. De fiecare 
dată ţipătul acesta de suferinţă este ca un junghi în 
inima mea rănită”. Carol e copleşit de gânduri triste şi 
pentru prima dată îşi pune întrebări asupra existenţei 
umane, în genere. 

Într-o atare stare participă la Congresul 
orientaliştilor de la Londra, în septembrie 1874. Prilej 
cu care s-au adunat reprezentanţi ai tuturor naţiunilor 
răsăritene. Acolo ascultă prelegerile unor orientalişti 
ca Henry Rawlinson, Leon Rosnez, John Lubbock, 
care îi stârnesc reflecţii melancolice, foarte rare la el. 
Elisabeta, şi ea, copleşită de durere, se îmbolnăveşte 
grav de o paralizie a picioarelor. În lipsa oricăror altor 
preocupări, citeşte. Îi descoperă pe Nietzsche şi pe 

Omar Khayam. În încercarea de a mai uita, se implică 
în numeroase şi diverse activităţi. Pune bazele unei 
societăţi corale, cu sprijinul unui muzician suedez, 
Lubicz, aflat în vizită prin România. Ia lecţii de 
desen de la doamna Pinel, directoarea Azilului 
„Elena Doamna”. În războiul ruso-româno-turc din 
1877-1878, Elisabeta îl însoţeşte pe Carol, pe front, 
la întâlnirile acestuia cu ofiţerii ruşi. „Sunt mândru 
de Elisabeta, îi scrie Carol tatălui său, pentru că 
ştie să-şi asume îndatoririle într-un mod fermecător. 
Ţarul, marii duci, toţi ruşii sunt încântaţi de ea”. 

Elisabeta cheamă din Germania opt medici 
militari şi cinci călugăriţe şi pleacă pe front pentru 
a-l ajuta pe doctorul Carol Davila să organizeze un 
serviciu militar de urgenţă. La Bucureşti, organizează 
un fel de cartier general în sala Tronului, unde vin  
doamne şi domnişoare din înalta societate.

Domnitorul Carol I (nr. 19) într-un colaj fotografic al capetelor încoronate ale Europei, în jurul anului 1868
Colecția Paul-Cezar Florea
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Domnitorul Carol I (foto F. Duschek). 1877
Biblioteca Academiei Române
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Neputând să fie Doamna care să dea ţării un 
moştenitor, cum îi cerea Petre P. Carp, todeauna ironic 
şi cu cine trebuia, şi cu cine nu trebuia, Elisabeta 
devine Carmen Sylva. 

Traduce o antologie de versuri din lirica 
românească în germană, iar în 1878 debutează ca 
poetă în două periodice germane. Carol este cel care 
îi alege pseudonimul. Scrierile încep apoi să curgă. În 
1882, de pildă, publică şase volume de poezie, poveşti, 
aforisme. Volumul de aforisme este scris direct în 
franceză şi publicat la Calman-Levy, la Paris. Plin 
de farmec este volumul Povestirile Peleşului. Scrie o 
piesă de teatru pe care Carol nu permite să fie jucată 
pe scena Teatrului Naţional. Oare aceste scrieri au 
valoare? Unele dintre poezii, fragmente de proză, de 
memorialistică vor rămâne şi peste ani. Cea mai mare 
parte a creaţiei Elisabetei e scrisă în grabă, e neşlefuită. 
Ea credea că în literatură contează spontaneitatea, 
nu truda căutării cuvintelor. Criticii literari nu s-au 
aplecat asupra scrierilor ei. Statutul ei de regină 
i-a îndepărtat pe cutezători (cu excepţia lui Titu 
Maiorescu şi Dumitru Caracostea, care au îndrăznit, 
dar cu prudenţă). S-au mai pronunţat şi unii oameni 
politici, cum a fost P.P. Carp, căruia creaţiile reginei i 
s-au părut „o artificială sforţare”. 

Elisabeta e cea mai productivă regină în câmpul 
literar din vremea sa. Dar talentul ei nu era ieşit din 
comun. Regina nu se manifestă doar în scris. Brodează, 
tricotează, pictează şi, mai ales, cântă. Îi încurajează şi 
îi susţine pe artişti cu generozitate. George Enescu, 
Nicolae Grigorescu (şi nu numai ei) îi datorează 
enorm. Are gust artistic, o excelentă cultură. De trei 
ori pe săptămână organiza serate literar-muzicale 
la Bucureşti, la Sinaia. De regulă se cântau piese de 
Bach, Händel, Brahms. 

În 1897 participă la serată şi celebrul pianist 
polonez Paderewski. Elena Bibescu este aceea care 
îl va aduce la palat pe George Enescu. Elisabetei îi 
plăcea foarte mult castelul Peleş. „Este de o frumuseţe 
izbitoare, îi scria mamei sale [...] Este exact locuinţa 
la care am visat de la 15 ani şi pe care i-o descriam 
tatălui meu. Ce ciudat să vezi la 40 de ani că visul îţi 
devine realitate!”. 

În castel, Elisabeta descoperă locuri care devin 
ale ei: dormitorul cuplului regal, o capelă de inspiraţie 
bizantină, budoarul reginei, atelierul reginei, paradisul 
dantelelor, biblioteca sa, pretutindeni culoare, peste 
tot tablouri, unele de mare valoare, câteva datorate 
prietenilor, Gustav Klimt, Dora Hitz, Lecomte 
du Noüy. Reginei îi plăcea marea. Pe cât de mult o 
iubea ea, pe atât de puţin o putea suporta Carol. La 
mare acesta devenea nervos fiindcă nu putea auzi 
zgomotul valurilor și, pe măsură ce se adună anii 
vieţii lui, marea chiar devine de nesuportat. Venea la 
mare pentru câteva ore și nu rămânea peste noapte 
decât întâmplător. Sosea la Pavilionul regal în cursul 
dimineţii, dar după circa o jumătate de oră pleca în 
vizită la vreo instituţie. Se întorcea la Pavilion pentru 
prânz, după care pleca imediat la gară și se urca în 
tren. Virgil Al. Dragalina bănuia că nu se simţea bine 
la mare pentru că era sâcâit tot timpul de soţia lui, ba 
cu una, ba cu alta. 

La împlinirea vârstei de 60 de ani, în 1903, 
Elisabeta va primi în dar de la soţul ei o căsuţă pe 
malul mării. Aici se retrăgea adeseori însoţită de 
Maria Elena Poenaru, doamna de onoare preferată. 
Elisabeta era încântată de portul naţional românesc 
cu extraordinarul său colorit. De câte ori avea prilejul, 
purta cu mare drag costumul ţărănesc. La Golești, 
duminica seara îi plăcea să iasă la horă în sat. Așa 
ne-o și prezintă sculptorul Karl Storck. În 1909, la 
Expoziţia de artă de la Berlin, fotograful bucureștean 
Franz Mandy o surprinde pe regină în costum popular 
așezată la un război de ţesut. În josul fotografiei apare 
următorul panseu: „Viitorul ţării îl ţese femeia”. 
Carmen Sylva „a redat viaţă portului, poeziei și 
cântecului curat românesc, a prezidat serbări la Palat 
în costum ţărănesc, a tradus legende strămoșești, 
traducând pe Alecsandri”, scrie admirativ Alexandru 
Tzigara Samurcaș.

de la garanţie colectivă la independenţă

Treptat, treptat, Carol I lărgește posibilităţile 
de mișcare ale ţării. Deja aducerea unui principe 
străin în fruntea ţării, ca și adoptarea Constituţiei de 
la 1866, fără asentimentul Porţii și fără menţinerea 
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suzeranităţii otomane, erau dovezi de independenţă. 
Lor li se adăugau adoptarea unui sistem monetar 
în 1867 și folosirea unei monede naţionale (leul); 
înfiinţarea biroului pașapoartelor; sprijinul acordat 
revoluţionarilor bulgari refugiaţi pe teritoriul 
românesc; Memoriul din 1870 adresat Puterilor 
Garante prin care se cerea pentru România statutul 
Belgiei și, totodată, capitalizarea tributului (914 mii 
de lei la un buget, în anii ’70 ai secolului al XIX-lea, 
de 91 de milioane lei venituri și 97 de milioane lei 
cheltuieli); Convenţia comercială cu Austro-Ungaria 
din 1875, aceasta din urmă acceptând un tratament 
juridic egal, și, în sfârșit, Convenţia cu Rusia din 
1876. În plus, după 1873, România deschide agenţii 
diplomatice la Viena, Berlin, Sankt Petersburg, Roma 
(la Paris exista deja), stabilind convenţii poștale cu 

vecinii. Suzeranitatea faţă de Poartă nu mai îmbrăca 
decât un aspect juridic formal.

Era totuşi umilitor pentru un Hohenzollern să 
fie considerat vasal al sultanului otoman. Situaţia nu 
putea dura. Momentul favorabil pentru rezolvarea ei 
a apărut odată cu redeschiderea problemei orientale, 
prin răscoala antiotomană a Bosniei şi Herţegovinei, 
în 1875, urmată de aceea a bulgarilor, în 1876, şi, în 
acelaşi an, a Serbiei şi Muntenegrului. 

România refuza să fie considerată „provincie 
privilegiată a Imperiului”, cum o definea Constituţia 
otomană din decembrie 1876, ceea ce provoacă o 
violentă dezaprobare la Bucureşti. Ţara nu era însă 
pregătită pentru un război. „Din partea mea doresc 
să câştig timp pentru a reglementa diverse chestiuni 
economice, cum este răscumpărarea Căilor ferate. Aş 

Domnitorul Carol I asistă la trecerea trupelor române peste Dunăre, în 1877 (cromolitografie după Szathmari)
Muzeul Național de Istorie a României
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dori de asemenea să cresc puterea militară a ţării”, 
spunea Carol. 

La 8 februarie 1876, reprezentantul consular 
austriac vrea să afle de la Carol ce va face România 
dacă trupele ţarului vor ocupa ţara. Diplomatul 
austriac voia să vadă până unde se mergea în cazul 
unei eventuale apropieri a României de Rusia. Carol 
I răspunde cu fermitate: „Suntem decişi să respingem 
cu forţă armată orice ocupaţie, indiferent din ce parte 
ar sosi ea. Bineînţeles, nu vom putea rezista în faţa 
unei Mari Puteri, dar ne vom putea păstra poziţia 
fără ca, aşa cum s-a întâmplat înainte, să-i primim pe 
soldaţii trupelor de ocupaţie ca pe nişte salvatori”. 

Treptat, sprijinit de un guvern condus de Ion C. 
Brătianu şi de un ministru de externe în persoana lui 
M. Kogălniceanu, Carol I se apropie de Rusia. La 4/16 

aprilie 1877, Kogălniceanu semnează o Convenţie cu 
Rusia, prin care armatele acesteia sunt lăsate să treacă 
pe teritoriul României (şi dacă n-ar fi semnat, ruşii tot 
ar fi forţat trecerea), în condiţiile respectării integrităţii 
ţării. Pentru România însă, alegerea acestei soluţii n-a 
fost fără riscuri. Pentru că astfel se renunţa la garanţia 
celor şapte Mari Puteri europene, stabilită prin 
Tratatul de la Paris în 1856. Rămânea doar garanţia 
Rusiei. Şi cine garanta România contra Rusiei? Este 
întrebarea pusă în Consiliul de Coroană lărgit din 2/14 
aprilie 1877. O întrebare rămasă fără răspuns. Cu alte 
cuvinte, România cădea în braţele Rusiei. „Şi ce sunt 
acele braţe noi o ştim aşa de bine, încât ne întrebăm 
când sunt ele mai periculoase, atunci când ne strâng 
cu ură sau atunci când ne strâng cu drag, cum declara 
în Parlament conservatorul P.P. Carp. În fapt, Rusia 

Domnitorul Carol I inspectând linia frontului în timpul Războiului de Independență (cromolitografie după Szathmari)
Muzeul Național Peleș
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„Asta-i muzica ce-mi place” - domnitorul Carol I la Calafat în 1877 
(cromolitografie după Szathmari)
Muzeul Național de Istorie a României
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Comandamentul domnitorului Carol I de la 
Poiana. Alături de suveran apar Ion C. Brătianu, 
președintele Consiliului de Miniștri, și Mihail 
Kogălniceanu, ministrul Afacerilor Străine (foto: 
Carol Pop de Szathmari - albumul „Suvenir din 
Resbelul 1877”)
Biblioteca Academiei Române
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Domnitorul Carol I alături de comandanți 
militari români și ruși la Cartierul General 
de la Poradim (foto: Carol Pop de Szathmari - 
albumul „Suvenir din Resbelul 1877”)
Biblioteca Academiei Române

Domnitorul Carol I la Cartierul General 
de la Poradim (foto: Carol Pop de Szathmari - 

albumul „Suvenir din Resbelul 1877”)
Biblioteca Academiei Române
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nu ţine seama de Convenţia semnată, considerând 
că România nu era independentă şi deci semnăturile 
ei internaţionale nu aveau valoare juridică. Trupele 
ruseşti trec Prutul înainte de aprobarea de către 
Parlament a Convenţiei şi adresează o proclamaţie 
directă „locuitorilor României”, fără nici o menţiune a 
suveranului, a Guvernului, a Convenţiei abia semnate. 

La 6/18 aprilie România se mobilizează. Dar 
Rusia „nu are nevoie de concursul armatei române”, 
declară Gorceakov, ministrul rus de externe. Cum însă 
turcii bombardează la 21 aprilie/8 mai Brăila, Calafat, 

Olteniţa, Bechet, Călăraşi, artileria română răspunde 
a doua zi bombardând Vidinul. Se intra astfel în stare 
de război cu turcii. 

La 9/21 mai 1877, Parlamentul declară 
„independenţa absolută a României”. România vrea 
să participe la război. Dar ministrul de externe rus 
informează guvernul român că „Rusia nu are nevoie 
de sprijinul armatei române. Trupele care au fost 
trimise în luptă împotriva Turciei sunt mai mult decât 
suficiente pentru atingerea scopului măreţ pe care şi 
l-a propus ţarul prin începerea acestui război”. 

Domnitorul Carol I la Plevna. 1877
Biblioteca Academiei Române
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Carol discută cu Gorceakov, care pretinde braţul 
Chilia. Primul său obiectiv dacă participa la război era 
păstrarea integrităţii ţării, şi nu extinderea frontierelor, 
i-a răspuns domnitorul. Un fapt nou va schimba 
datele iniţiale ale relaţiilor româno-ruse. Armata rusă 
e înfrântă la Plevna, la 8/20 iulie, la Stara Zagora, la 
18/30 iulie, şi oprită în înaintarea ei. În aceste condiţii, 
marele duce Nicolae i-a adresat o telegramă lui Carol 
I, solicitându-i participarea directă la operaţiuni: 
„Turcii, adunând cele mai mari mase la Plevna, ne 
zdrobesc. Rog a se face fuziune, demonstraţie şi, dacă 
este posibil, trecerea Dunării pe care tu doreşti să o 
faci, între Jiu şi Corabia. Această demonstraţie este 
indispensabilă pentru a facilita mişcările mele”. Marele 
duce se adresa armatei române pentru că era cea mai 
apropiată de front. Şi Carol I a dat imediat urmare 
cererii. I se va reproşa, mai târziu, că nu a semnat cu 
Rusia o înţelegere anterioară intrării în război. Nu 
a fost semnată o convenţie care să stabilească punct 
cu punct colaborarea română. Exista însă pericolul 
transformării teritoriului ţării în teatru de război. Şi 

românii ştiau ce ar fi însemnat aceasta. Un secol şi 
jumătate ei trăiseră între o ocupaţie şi alta, cu grave 
urmări asupra dezvoltării Principatelor. Dincolo de 
aceasta, Carol I a obţinut păstrarea individualităţii şi 
unităţii de comandă a trupelor române. Totodată, i s-a 
acordat şi comanda supremă a armatelor ruso-române 
de la Plevna, şeful de stat-major fiind generalul rus 
Eduard Totleben.

Între 12/24 şi 16/28 iulie trupele române trec 
Dunărea. La 30 august/11 septembrie 1877 cuceresc 
reduta Griviţa, la 9/21 septembrie Rahova, la 28 
noiembrie/10 decembrie Opanez, la 12/24 ianuarie 
1878 Smârdan.  Armata română, fără nicio experienţă 
de război, arată dăruire şi mare curaj. Dar la sfârşitul 
operaţiunilor militare, reprezentantul României, 
colonelul Arion, nu e acceptat la tratativele de pace 
de la San Stefano, în apropiere de Adrianopol, Rusia 
însărcinându-se ca ea să apere interesele României. 
Pentru sângele vărsat, România este „recompensată” 
cu Dobrogea. Dar Rusia îi ia din nou Basarabia de 
Sud, retrocedată Moldovei în 1856.

Statul Major al Domnitorul Carol I. 1877
Biblioteca Academiei Române
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Telegrama adresată de marele duce Nicolae, domnitorului Carol I, 
prin care cerea sprijinul armatei române împotriva otomanilor. 1877

Muzeul Național de Istorie a României 
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Domnitorul Carol I în timpul Războiului de Independență 
(după Tadeusz Adjukiewicz, 1901)

Muzeul Național de Istorie a României 
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Eforturile diplomaţiei române de a împiedica 
acest rapt au rămas zadarnice. Între Rusia şi România 
s-a creat o stare de tensiune. Lui Alexandru al II-lea, 
care ameninţa cu dezarmarea armatei române, Carol I 
i-a răspuns mândru că „armata care s-a luptat la Plevna 
sub ochii împăratului şi ai Alteţei Sale imperiale va 
putea fi zdrobită, dar nu va reuşi nimeni, niciodată, să 
o dezarmeze”. 

Bucureştiul este ameninţat cu ocuparea. 
Carol I părăseşte Capitala, şi armata română ocupă 
un dispozitiv pe linia Calafat, Craiova, Slatina, 
Piteşti, Târgovişte, pentru a face faţă trupelor ruse. 
Eventualitatea unei confruntări e înlăturată de 

convocarea de către Marile Puteri a unui Congres 
de Pace la Berlin, în iunie-iulie 1878 (I.C. Brătianu 
şi Mihail Kogălniceanu, reprezentanţii României, 
chemaţi să-şi expună doleanţele la 19 iunie/1 iulie, 
sunt audiaţi, dar nu şi ascultaţi). 

Congresul recunoaşte independenţa României, 
alipirea Dobrogei, dar cedează Rusiei judeţele Cahul, 
Bolgrad şi Ismail din sudul Basarabiei. Pentru că „nicio 
mare putere nu se mai gândeşte să susţină integritatea 
teritorială a României”, Carol ar fi voit o atitudine 
mai conciliantă faţă de Rusia, ceea ce presupunea 
cedarea celor trei judeţe. El nu voia să creeze un litigiu 
pe termen lung cu Rusia. I.C. Brătianu şi Mihail 

Armăsarul Ali, pe care domnitorul Carol I a intrat în Plevna, pe 28 noiembrie 1878
Biblioteca Academiei Române
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Kogălniceanu refuză în continuare să semneze un 
act care consfinţea un schimb de teritorii româneşti. 
Acceptarea ar fi însemnat renunţarea pentru totdeauna 
la cele trei judeţe basarabene şi, prin extensiune, la 
întreaga Basarabie. Această atitudine fără echivoc 
şi fără compromisuri a delegaţiei române explică 
de ce, la Pacea de la Berlin, România n-a obţinut 
decât Dobrogea în delimitările sale minime, şi nu în 
graniţele maxime, Rusia neacceptând nicio discuţie 
privind graniţele dobrogene.

spectacolul modernizării

După independenţă, România ia tot mai vizibil 
un aspect european modern. Din zona balcanică, 
România este statul cu cea mai mare întindere: 
131.353 km2 (comparativ cu Serbia - 48 382 km2, 

cu Bulgaria - 95 704 km2, Grecia - 64 688 km2) și 
cu cel mai mare număr de locuitori: peste 6 585 534 
în 1900 (comparativ cu Serbia - 2 493 700, Bulgaria 
- 3 733 189, Grecia - 2 430 807). Reţeaua de căi 
ferate a României ajungea la 3 180 km la sfârșitul 
secolului al XIX-lea și la 3 800 în 1916. Căile ferate 
erau îndreptate spre Europa apuseană, după cum era 
orientată întreaga societate românească în aspiraţia ei 
spre modernizare. 

Tânărul Regat (la 14/26 martie 1881 
Parlamentul proclamă România regat și, la 10/22 mai, 
în același an, Carol I adoptă titlul de rege) încearcă 
să-și pună în valoare toate atuurile de care dispunea. 
El se găsea la Gurile Dunării, ceea ce reprezenta un 
important avantaj economic şi strategic. Fluviul era 
navigabil pentru vase al căror tonaj putea atinge 6 

Domnitorul Carol I și principesa Elisabeta într-un grup de veterani ai Războiului de Independență, în fața bisericii Cotroceni
Biblioteca Academiei Române
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500 tone. Cea mai mare parte a comerţului exterior 
al României se făcea pe Dunăre. Exportul românesc 
(cereale, fructe, legume, bunuri derivate, animale ş.a.), 
în mare măsură un export de mărfuri „grele”, nu se 
putea face în condiţii avantajoase decât pe calea apei.

Un alt însemnat avantaj economic şi strategic 
era aşezarea la Marea Neagră (ţărmul din sudul 
Basarabiei este înlocuit acum cu ţărmul Dobrogei, în 
lungime de 240 km). 

Un grup de ingineri români, în frunte cu Anghel 
Saligny, modernizează portul Constanţa (după 
falimentul întreprinzătorului francez A. Hallier). 
Legarea acestui port cu restul ţării în 1895 (an în care 
acelaşi Anghel Saligny termină construcţia podului 
peste Dunăre de la Cernavodă, pe atunci cel mai 
lung pod din Europa) a lărgit dintr-odată capacitatea 

comercială a Constanţei, devenit cel mai mare port al 
ţării, şi perspectiva comercială a României. Un avantaj 
îl constituie bogăţiile. În afara grâului şi a porumbului, 
este de luat în considerare petrolul: 77 656 tone în 
1900, 1 036 446 în 1913. Creşterea rapidă a extracţiei 
arată importanţa din ce în ce mai mare a acestei 
bogăţii care, în curând, va plasa România într-o zonă 
de maxim interes strategic european.

Regatul dunărean avea o importanţă strategică 
aparte prin aşezarea sa între imperii. Cu Rusia avea o 
graniţă de 900 km, cu Austro-Ungaria de 1 300 km. O 
astfel de situare între mari state are drept consecinţă 
interesul acestora în a fi prezente în România pentru 
a controla mişcările vecinilor. Nu întâmplător Rusia, 
Austro-Ungaria şi Germania vor avea la Bucureşti, ca 
reprezentanţi diplomatici, nume de mare rezonanţă. 

Încoronarea regelui Carol I și a reginei Elisabeta („Illustrated London News”, 11 iunie 1881)
New York Public Library
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Proclamația regelui Carol I dată cu ocazia Încoronării. 1881
Arhivele Naționale ale României
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Spre deosebire de toate celelalte ţări balcanice, 
România se bucura de o mare stabilitate politică, ceea 
ce avea să o transforme într-un important punct de 
referinţă pe eşichierul mişcărilor politico-diplomatice 
care priveau zona.

Tânărul regat român se dovedea un stat receptiv 
la nou. În 1882 a fost introdus iluminatul electric, 
în 1884 telefonul, în 1904 serviciul de autobuze, în 
1894 a avut loc prima proiecţie cinematografică (în 
1912 este prezentat primul film românesc), în 1889 
bucureştenii au putut vedea primul automobil de 
4 CP. Au fost introduse sporturile vremii: scrima, 
tirul, gimnastica, popicele, oina, hipismul, atletismul, 
patinajul, fotbalul (în 1909, fotbaliştii români au jucat 
cu turcii, fiind înfrânţi cu 10–0). 

Odată cu obţinerea independenţei s-au produs 
modificări în orientarea economică a ţării. Convenţia 
comercială cu Austro-Ungaria va fi denunţată în 1885 

(o denunţare reciprocă), trecându-se la o politică 
vamală protecţionistă (tarifele vamale din 1886, 1893, 
1906), fapt care duce iniţial şi la un război vamal 
cu Austro-Ungaria. Totodată, România va trece la 
încurajarea industriei şi a investiţiilor de capital străin 
(legile din 1887, 1895, 1912). Industria avea să rămână 
însă slabă, limitată la prelucrarea unor materii prime 
locale: lemn, petrol, produse agricole, şi dominată de 
capitalul străin (82%). Ramura sa cea mai cunoscută 
era industria petrolieră. 

Regatul dunărean avea să rămână mai ales 
o ţară agricolă. Până la Primul Război Mondial era 
al treilea exportator de produse agricole (îndeosebi 
de grâu) din Europa. Majoritatea populaţiei locuia 
la sate (82,2%). Spre sfârşitul secolului al XIX-lea, 
în aşezările urbane era o adevărată „explozie” de 
construcţii: edificii publice, bulevarde, pieţe, grădini, 
parcuri, alinieri de străzi.

Regele Carol I în fruntea cortegiului ofițerilor (cromolitografie din seria „Serbările Încoronării”, 
realizate la Stabilimentul Grassiany din București)

Muzeul Național de Istorie a României
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În anul 1891 ia fiinţă Societatea Arhitecţilor 
Români, cu Alexandru Orăscu preşedinte. Între 
membrii fondatori erau: Nicolae Cerchez, Grigore 
Cerchez, Dimitrie Maimarolu, Ion Mincu, Filip 
Montoreanu, Ion Socolescu, Toma Socolescu, 
Alexandru Săvulescu ş.a. În 1900 erau înregistraţi 
în Vechiul Regat 187 de arhitecţi, dintre care 113 în 
Bucureşti. Arhitecţii sunt cei care schimbă înfăţişarea 
oraşelor. Pe lângă numeroase construcţii publice, ei 
impun casele frumoase ale celor cu stare. În 1889 
a fost terminată casa juristului şi fruntaşului liberal 
George Vernescu, din Calea Victoriei nr. 133, după 
planurile şi sub supravegherea arhitectului Ion Mincu 
(tot după planurile lui, în 1886, fusese terminată casa 
Lahovary, iar în 1889 avea să fie finalizată construcţia 
casei Monteoru). Un renumit artist al vremii, George 
Demetrescu Mirea, a făcut decoraţia interioară şi 
picturile de la etajul întâi al casei Vernescu. În timp 
ce Gheorghe M. Tattarescu, un alt pictor de renume, 
tocmai sfârşise decoraţia interioară a casei sale din 
strada Belvedere, azi strada Domniţa Anastasia. 
Acelaşi artist este şi autorul celor patru alegorii din 
locuinţa lui Scarlat Creţulescu (pentru o vreme aici 
a funcţionat Muzeul Literaturii Române). O clădire 
cu o arhitectură impresionantă, terminată în 1900, 
e Palatul Cantacuzino, azi Muzeul Muzicii „George 
Enescu”. 

Sub Carol I, oraşele mari, Bucureştiul, în primul 
rând, se împodobesc cu clădiri publice sau particulare 
în stilul Parisului celui de-Al Doilea Imperiu, pe 
fondul unei generale remodelări urbane europene 
(între 1853–1872, Georges-Eugène Haussmann 
schimbă înfăţişarea Parisului, după 1880 Alessandro 
Viviani restructurează Roma, după 1859, Ildefons 
Cerdà resistematizează Barcelona, Soria y Mata, 
Madridul).

În 1879, pictorul francez Edouard Marbeau 
vizitează Bucureştiul şi notează: „Oraşul se întinde 
totuşi de la o zi la alta. Se dărâmă mereu vechile 
case şubrede, şi pe locul lor sunt reclădite altele, din 
cărămidă; faţada caselor este acoperită acum cu un 
strat gros de tencuială în care se prind înfloriturile 
tuturor soiurilor de arhitecturi”. 

Cele două axe principale ale Bucureştiului, 
nord-sud şi est-vest, amintesc de la Grande Croisée 
a lui Eugène-Georges Haussmann, sau la Grande 
Croisée din proiectul de restaurare a Parisului 
medieval al lui Eugene Henard. Centrul medieval e 
şi la Bucureşti întretăiat, luat în posesie şi introdus 
în noua reţea stradală. De la est la vest, actualele 
bulevarde Mihail Kogălniceanu, Regina Elisabeta, 
Carol I, Pake Protopopescu dublează Calea Moşilor 
şi fac legătura cu Gara de Est, iar de la nord la sud, 
bulevardele Lascăr Catargiu, Gh. Magheru, Nicolae 
Bălcescu, I.C. Brătianu dublează calea Victoriei 
(Podul Mogoşoaiei). Cea dintâi axă e tăiată de 
Pake Protopopescu, cea de-a doua de N. Filipescu, 
amândoi primari conservatori. Clădirile de pe cele 
două axe nu erau nici pe departe înalte ca acelea de 
pe marile bulevarde pariziene, dar tindeau şi ele timid 

Regele Carol I. c. 1881
Muzeul Național de Istorie a României
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Regele Carol I și regina Elisabeta 
în timpul serbărilor Încoronării. 1881
Muzeul Național de Istorie a României
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Carol I la vânătoare împreună cu membrii corpului diplomatic. Pădurea Consâneanca, jud. Prahova. 1881
Muzeul Național Peleș
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Inaugurarea statuii lui Ștefan cel Mare din Iași, în prezența regelui Carol I. 1883
Muzeul Național Peleș
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spre înălţimi. Nici perspectiva nu era ca la Paris, dar 
era evident europeană. Împăratul Franz Josef, care 
vizitează Bucureştiul în 1896, e încântat de Calea 
Victoriei. „Nefiind dreaptă, ci strâmbă, la fiece 20-30 
de paşi prezintă altă perspectivă şi o altă înfăţişare, ceea 
ce ţine ochiul meu sub farmecul unei alte privelişti, 
pe când bulevardele (pariziene, n.n.), de cum intri în 
ele, le-ai pătruns toată fizionomia, care neavând nicio 
variaţie de aspect, devine monotonă şi nu interesează”. 
Asta îi spunea el reginei Elisabeta, în trăsura care-i 
ducea la Palatul regal, probabil ca să-i facă plăcere.

Parisul a fost imitat şi prin ridicarea Halelor 
Centrale din Piaţa Bibescu-Vodă şi din Piaţa Amzei, 
în 1872, construite din zidărie, schelet de fier şi 
sticlă. Tot în 1872, arhitectul francez Alfred Berthon 
construieşte Abatorul. 

Pariziană e şi moda oraşului-grădină. Parcul 
Cişmigiu, chiar dacă a fost proiectat de austriacul 
Karl Wilhelm Mayer şi decorat de peisagistul german 
Friedrich Rebhuhn, aminteşte de Jardin des Plantes din 
Paris. Parcul Carol este decorat în 1906 de Edouard 
Redont, cel care făcuse Parcul Romanescu din Craiova. 
Stilul arhitectonic - Renaştere, neoclasic, eclectic - al 
construcţiilor din oraşele româneşti e francez, cum 
sunt şi cei mai mulţi dintre arhitecţi. Până şi statuile 
lui Mihai Viteazul, I.C. Brătianu, Lascăr Catargiu, 
Al. Lahovari, Take Ionescu sunt opere ale francezilor 
Albert-Ernest Carrier Belleuse, Ernest Henri Dubois, 
Marius Jean Antoin Mercier. Marile magazine de pe 
Calea Victoriei, cu moda vitrinelor, sunt ca la Paris. 
Ne aflăm, aşadar, în „Micul Paris”.

Ziua de 15 septembrie 1830, când drumul de la 
Liverpool la Manchester a fost străbătut cu 58 km/h 
pe calea ferată, schimbase istoria. Şi noua cucerire 
tehnică nu întârziase să-şi facă simţită prezenţa şi în 
spaţiul românesc. În august 1854 era inaugurată calea 
ferată Oraviţa–Baziaş (62,5 km) pentru transportul 
cărbunelui (din 1856 şi al călătorilor). În 1857 
linia Jimbolia–Timişoara. Staţia Timişoara a fost 
luminată cu gaz aerian (din 1884 electric, înaintea 
gărilor din Paris şi Viena!). În acelaşi an, compania 
engleză „Danube and Black Sea Railway Co.” începe 
construcţia liniei de cale ferată Cernavodă-Constanţa, 

dată în folosinţă în 1860. Nouă ani mai târziu, în 
octombrie 1869, se inaugurează linia ferată Bucureşti-
Giurgiu (67,71 km). Primul tren pleacă din Filaret, 
prima gară a Bucureştilor. Intenţia era de a lega 
această cale ferată de cea pe care Turcia o construia 
între Ruse şi Istanbul. 

În septembrie 1868 este concesionată 
consorţiului anglo-austriac, reprezentat de Offenheim, 
construirea liniei Suceava-Roman, cu ramificaţii 
spre Botoşani şi Iaşi (linia se lega de cea austriacă 
Lemberg–Cernăuţi). Avantajul era că legătura Iaşului 
cu Occidentul era mai scurtă cu 435 km decât de 
la Bucureşti, care se făcea prin Giurgiu. În acelaşi 
timp, consorţiului prusac condus de Bethel Henry 
Strousberg i se încredinţează linia ferată Roman-
Galaţi, cu o ramificaţie, în timp ce Societăţii Crawley 
îi este încredinţată construirea liniilor Ploieşti-Predeal 
şi Adjud-Târgu Ocna. 

Pierderile însemnate suferite de statul român 
cu aceste concesionări (de pildă, liniile construite de 
compania Strousberg vor costa România cam de trei 
ori mai mult) determină răscumpărarea lor în 1880 
şi o mai bună gestionare a construcţiei cu ingineri 
şi personal român (în 1890 a fost creată Direcţia 
Generală a Căilor Ferate Române). Ritmul de 
construire se accelerează spectaculos în Vechiul Regat, 
de la 938 km în 1873 la 2 424 km în 1883, 3 080 km 
în 1900 şi 3 800 în 1916. Căile ferate erau îndreptate 
spre Europa apuseană, după cum era întreaga societate 
românească în mersul ei spre modernizare. România 
poseda 25 de km de linii ferate la 1 000 de km2. Nu era 
mult în comparaţie cu ţările dezvoltate ale Apusului, 
dar era o realizare importantă într-un timp relativ 
scurt. Între 1869-1902 avansul căilor ferate urmase un 
ritm constant. După răscumpărarea din 1880 fuseseră 
construiţi 1 800 de km cu personal tehnic şi mijloace 
financiare proprii, renunţându-se la concesionari şi 
constructori străini pe spezele statului. Decizia dăduse 
o nouă întrebuinţare muncii autohtone şi realizase 
însemnate economii, de la 318.610 lei la 149 580 lei pe 
km (în această din urmă sumă intra şi costul podului 
de la Cernavodă). Reţeaua de căi ferate era legată de 
reţelele ţărilor vecine în şase puncte: la Vârciorova, 
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Turnu Roşu, Predeal, Ghimeş şi Burdujeni, cu liniile 
Austro-Ungariei şi, la Ungheni, cu calea ferată rusă.

România intra în Europa pe căile acesteia, cu 
tot plânsul poetului de pieire a cântecelor în zgomotul 
roţilor de tren. Pe drumul cel mai scurt dintre 
Bucureşti şi mare, peste Dunăre, în 1890 este dată 
în folosinţă linia ferată Bucureşti-Feteşti, iar în 1895, 
podul de la Cernavodă. După calculele lui Apostol D. 
Culea, statul român investise numai între 1895-1916, 
pentru portul Constanţa, 69 de milioane de lei aur. 
După nereuşita cu inginerul francez Adrien Hallier, 
lucrările sunt înfăptuite de un grup de ingineri români 
în frunte cu Anghel Saligny. Noul port deschide 
România spre lume. Încă de la 1900 de pe cheiurile 

portului Constanţa plecau, în medie de două ori 
pe zi, pe lângă nave comerciale, vase de pasageri în 
toate direcţiile. Multe companii străine organizau 
curse regulate. Compania austriacă Lloyd din Trieste 
punea Constanţa în legătură cu porturi de la Marea 
Neagră şi mările Egee, Adriatică şi Tireniană. Cursele 
ei erau bisăptămânale. Italienii organizau curse tot 
bisăptămânal, grecii, la fel, germanii de trei ori pe 
săpămână. Statul român începe să închirieze nave 
de pasageri: Carol I în 1898, apoi Împăratul Traian 
şi Dacia, care fac curse regulate până la Pireu şi 
Alexandria, şi începe să construiască nave proprii de 
poştă şi pasageri (prima a fost România, în 1905, care 
naviga pe ruta Constanţa-Istanbul). 

Regele Carol I
Muzeul Militar Național „Regele Ferdinand I”

Regele Carol I
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Dobrogea, inospitalieră în epoca otomană, 
devine, prin Constanţa, fereastra europeană a 
României. Odată cu ridicarea porturilor se dezvoltă 
şi şantierele de construcţii şi reparaţii. În 1893 Regia 
Monopolurilor Statului cumpără, de la o societate 
austriacă, şantierul naval de la Turnu Severin şi, de 
la reparaţii de nave, trece la construcţia lor. Principele 
Carol, Giurgiu, Călăraşi, Domnul Tudor, Vasile Lupu, 
mai multe remorchere, numeroase şlepuri, pontoane 
de acostare, macarale plutitoare. Ba chiar, la un concurs 
cu şantiere străine, şantierul naval din Turnu Severin 
câştigă şi primeşte comanda construcţiei iahtului 
sârbesc Regina Draga. Tot în 1893, D. Gheorghe 
Fernic şi doi asociați înfiinţează un şantier naval la 
Galaţi.

„politica externă este a regelui”
Ca în mai toate ţările monarhice europene, nu 

numai în cele în care monarhii dispuneau de puteri 
excepţionale (ţarul Rusiei sau sultanul Imperiului 
Otoman), ci și în cele cu monarhi constituţionali: 
împăratul Franz Josef al Austro-Ungariei, împăraţii 
germani Wilhelm I și Wilhelm al II-lea, reginele și 
regii Marii Britanii, de la Victoria la Eduard al VII-
lea și George al V-lea, regele Belgiei, Leopold al II-
lea etc, regele Carol avea un rol esenţial în politica 
externă. Nici monarhiile „periferice”, cum erau 
Italia și România, nu făceau excepţie de la această 
regulă. Regele Italiei dispunea de aceste prerogative 
în baza articolului 5 al Statutului Albertin (Statuto 
Fondamentale del Regno). Evident că prerogativele 

Regele Carol I, regina Elisabeta, arhiducele Rudolf de Habsburg și soția acestuia, Stephanie de Belgia, la Castelul Foișor. 1884
Muzeul Național Peleș
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sale se exercitau prin intermediul miniștrilor, dar 
aceștia erau „miniștrii săi”, erau „diplomaţii săi” (art. 
65), persoane care se bucurau de încrederea sa deplină 
și reprezentau cercul restrâns al intimilor suveranului.

În cazul României, situaţia era mult mai puţin 
explicită: conform articolului 93 al Constituţiei din 
1866, regele (principele, înainte de 1881) „încheia cu 
statele străine convenţiile necesare pentru comerţ, 
navigaţie și alte asemenea; însă, pentru ca aceste 
acte să aibă autoritatea necesară, trebuie mai întâi a fi 
supuse puterii legislative și aprobate de ea”. Cum actul 
constituţional fusese elaborat într-un moment în 
care România nu obţinuse încă independenţa, pentru 
a se evita complicaţiile internaţionale, nu fuseseră 

prevăzute în alineatul respectiv și convenţiile politico-
militare. În aceste condiţii, regele României se afla în 
situaţia paradoxală de a nu putea revendica o asemenea 
prerogativă - neconsemnată expres în Constituţie - și, 
în același timp, de a nu putea fi controlat de Parlament, 
în cazul în care, interpretând în sens larg articolul 
93, o exercita. Cu sau fără prerogativă, diplomaţia va 
rămâne domeniul rezervat regelui, singurul garant 
- în condiţiile vieţii parlamentare - al continuităţii 
politicii externe. Petre P. Carp nu se va sfii să declare 
acest lucru în faţa Parlamentului, în 1888, din postura 
de ministru al Afacerilor Străine: „Politica externă nu 
este a ţării, politica externă este a regelui [...]”.  În cazul 
României, regele va fi însă obligat să-și aleagă cu grijă 

Regele Carol I, regina Elisabeta și arhiducele Karl-Ludwig al Austriei la o vânătoare, la Predeal. 1889
Muzeul Național Peleș
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Regele Carol I, regina Elisabeta 
și arhiducele Karl-Ludwig 
la o vânătoare, la Predeal. 1889
Muzeul Național Peleș
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colaboratorii, în cadrul guvernului, în condiţiile în care 
articolul 92 al aceleiași Constituţii prevedea că „nici 
un act al regelui nu poate avea valoare/forţă, dacă nu 
era contrasemnat de un ministru, care prin aceasta 
devenea răspunzător de acel act”. Faptul explică de 
ce grupul de decizie în politica externă era așa de 
restrâns.

În 1878, prin Tratatul de la Berlin, România 
pierdea garanţia colectivă a celor şapte Mari Puteri 
europene, pe care i-o dăduse Congresul de la Paris în 
1856. 

Ţara era independentă, dar nu era în siguranţă. 
Strategia ei de politică externă trebuia să se modifice 

în totalitate. Chestiunea Dunării, redeschisă după 
1878, pune întreaga poziţie a României într-o lumină 
crudă. Cu Congresul de la Berlin autoritatea otomană 
asupra Dunării de Jos încetează. Serbia şi România 
devin independente şi membre ale Comisiei Europene 
a Dunării, creată încă de la 1856. Dar, profitând de pe 
urma acestor schimbări, în vara anului 1880 Austro-
Ungaria propune noi norme de navigaţie la Dunărea 
de Jos. Prin aceste norme se crea o Comisie mixtă, 
prezidată de Austro-Ungaria, şi în cadrul căreia ea 
îşi asigura un vot decisiv, putând orienta comerţul 
din zonă în favoarea şi în interesul ei. Toate aceste 
propuneri se fac fără ca România să fie consultată. 

Vizita împăratului Austro-Ungariei, Franz Josef, la București - întâmpinarea la Gara de Nord. 1896
Muzeul Național Peleș
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Or, pentru ea, chestiunea Dunării era vitală, comerţul 
ei desfăşurându-se prioritar pe marele fluviu. De 
aceea ea vine cu contrapropunerea ca supravegherea 
pe Dunăre să fie atribuită unei comisii tripartite 
a riveranilor. Austro-Ungaria refuză şi susţine în 
continuare comisia propusă de ea, în care avea vot 
preponderent şi preşedinţia permanentă. 

Cererile austriece vor fi satisfăcute de Tratatul de 
la Londra, din 10 martie 1883, la care România fusese 
invitată, dar fără vot deliberativ. Şi, în consecinţă, nu 
participă. Ea protestează alături de Bulgaria şi declară 
că nu recunoaşte hotărârile Congresului (în tratat 
nu erau prevăzute măsuri punitive) şi continuă să-şi 

exercite activitatea de poliţie şi supraveghere în apele 
sale teritoriale. Ca şi cum hotărârile Congresului de 
la Londra n-ar fi existat. Dar până când o putea face 
oare? 

O intensă, o susţinută activitate diplomatică 
se desfăşoară pornind de la chestiunea Dunării. Este 
cea dintâi ofensivă diplomatică pe care tânărul stat 
român independent o duce, sub coordonarea şi directa 
implicare a regelui Carol I. În iulie 1883, regele Carol 
îl roagă pe tatăl său să-i scrie împăratului Wilhelm I 
al Germaniei despre situaţia României (Karl Anton 
fusese cancelarul său înaintea lui Bismarck). Ceea ce 
acesta şi face, apoi îi trimite lui Carol o copie după 

Vizita împăratului Austro-Ungariei, Franz Josef, la București. 1896
Muzeul Național Peleș
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Regele Carol I și împăratul 
Franz Josef în timpul unei 
vizite a suveranului român 
în Austria. Ischl, 1895
Muzeul Național Peleș
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răspunsul primit. Împăratul sfătuia moderaţie, dar 
nu oferea o ieşire. Tot în iulie regele îl trimite pe 
Dimitrie Alexandru Sturdza la Viena. Acesta îl vede 
pe contele Gustav Sigismund Kálnoky, ministrul de 
externe al Austro-Ungariei, şi îşi dă seama că „cei de 
la Viena sunt încă puţin iritaţi (de discursul lui Petru 
Grădişteanu, n.n.)” şi, mai constată el, „în problema 
Dunării nu se va ceda”. Viena rămânea intratabilă. 
Şi, atunci, Carol I profită de invitaţia adresată la 29 
iulie/10 august de Wilhelm de Prusia, moştenitorul 
prezumptiv al Germaniei, de a-i fi naş celui de-al 
doilea fiu al său. Regele notează în Jurnal: „Gând 
de a pleca la Berlin, cer părerea lui Brătianu prin 
intermediul lui Sturdza”. Cei doi sunt „absolut pentru 
călătoria în Berlin şi pentru o vizită oficială la Viena”. 

Ideea ca România să se apropie de Viena o 
avusese Petre P. Carp, ministrul României la Viena, 
cel dintâi care propusese o strategie alternativă în 
chestiunea Dunării. La 16 decembrie 1882 el îi 
scria lui D.A. Sturdza: „Ce ai zice tu dacă urmând 
a ne opune Austriei cu energie în chestia Dunării, 
am veni totodată cu o propunere de alianţă în caz de 
război (sublinierea în text). Eu aş face-o, aş întreba 
mai întâi la Berlin şi chiar dacă această propunere 
nu ar fi primită s-ar convinge Austria că nu suntem 
instrumentul Rusiei, ci buni şi adevăraţi români 
care-şi fac istoria lor”. 

La 17 decembrie Carp revine, declarând că 
este gata să meargă la Berlin cu două scrisori de la 
rege, către împărat şi către Bismarck, în sensul ideii 
de mai sus. Propunerea lui Carp era esenţială. Oferea 
soluţia, cum se spune în diplomaţie. Bucureştiul o 
preia şi aşteaptă un prilej nimerit pentru a o pune 
în practică. Invitaţia lui Wilhelm de Prusia părea să 
fie acel prilej. Regele, I.C. Brătianu, D.A. Sturdza, 
P.P. Carp, Vârnav Liteanu, ministrul României la 
Berlin, toţi sunt de acord. La Breslau îl întâlneşte pe 
Brătianu, care venea de la o cură la Aix-les-Bains. Cei 
doi poartă o îndelungă discuţie. Din nou Brătianu 
subordonează totul chestiunii Dunării, susţinând că 
în această problemă nu trebuie sub nici o formă cedat. 

Primul cu care, la 10/22 august, după botez, 
regele Carol are o întrevedere, este împăratul Wilhelm 

al Germaniei. Apoi, la 13/25 august, se întâlneşte 
cu împăratul Austriei, Franz Josef, la Viena: „Venit 
împăratul la mine. Explicaţie loială. Vorbit despre 
problema Dunării. Împăratul a reclamat agitaţiile 
(desigur, discursul Grădişteanu, n.n.)”, notează Carol 
în Jurnalul său. Regele are o lungă discuţie şi cu 
Kálnoky în care, scrie el, „a atins toate punctele”. 

Printre festivităţi în onoarea sa (mese de 
gală, prezentarea diplomaţilor) discută şi cu prinţul 
Heinrich VII Reuss, ambasadorul german la Viena. 

De fapt, oamenii politici români își dau seama 
că invitaţia regelui Carol la botezul fiului principelui 
german nu fusese deloc întâmplătoare. Că, de fapt, 
nu doar românii voiau o ieșire din situaţie, că același 
lucru îl gândiseră și reprezentanţii Puterilor Centrale. 
Un fel de gând la gând cu bucurie. Toţi căutau un 
pretext. Şi îl găsiseră. 

O scrisoare confidenţială trimisă la Bucureşti 
de Vârnav Liteanu la 14/26 august nu mai lăsa nicio 
îndoială. Era relatarea discuţiei pe care ministrul 
României la Berlin o avusese cu contele Paul von 
Hatzfeldt-Wildenburg, secretarul de stat pentru 
afacerile externe al Germaniei: „Sunteţi situaţi între 
două mari puteri, dumneavoastră puteţi în împrejurări 
normale să duceţi cu profit politica unui adevărat 
echilibru, dar vine un moment, cum se întâmplă 
uneori, când trebuie să te situezi deschis de o parte, 
şi dumneavoastră nu puteţi ezita între cei doi vecini” . 

tratatul - o reuŞită diplomatică

La 22 august/3 septembrie I.C. Brătianu 
pleacă în Germania. În trecere spre Gastein, unde 
urma să se întâlnească cu Bismarck, la Viena, are o 
lungă discuţie cu P.P. Carp. „Am rugat pe Brătianu, 
scrie Carp lui Sturdza, dacă cumva va fi vorba, nu 
numai de o alianţă în mod general, dar de anume 
stipulaţii, să nu meargă prea departe cu revendicările 
naţionale. Să nu ne facem iluzii, o mărire prea mare 
a României (evident Carp se gândea la o reunire cu 
Basarabia, n.n.) nu poate conveni Austriei (din cauza 
românilor din Transilvania, Banat, Bucovina, n.n.) şi 
nu va fi primită de Germania. Teza noastră nu poate fi 
decât următoarea: Rusia trebuie să fie depărtată de la 
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Dunăre ca să putem aşa a ne apăra; odată acesta făcut, 
(la) gurile Dunărei ne trebuie un teritoriu strategic 
în dreapta şi în stânga de Deltă. De obţinem aceasta 
am pus baze solide viitorului nostru [...]”. După 
Carp alianţa urma a fi sigură: „Cooperarea noastră 
le aduce atâtea foloase, că vor părăsi cu totul tratatul 
de la Londra, fără să convină astăzi în mod formal la 
aceasta”. În materie de foloase, mai scria el, reluând 
ideea de mai sus, „trebuie ca toate revendicările 
noastre să fie strategice, iar nu naţionale”. 

Chestiunea de securitate a României în 
acel moment i se părea mai importantă decât visul 
naţional al românilor, care oricum nu era părăsit, ci 
doar subordonat existenţei sigure a unei Românii mai 
mici, aceea care era deja, pentru că numai în jurul ei se 
putea spera la o Românie mare. 

La Viena, la 5 septembrie, Brătianu are o 
primă întrevedere cu Kálnoky. Întâlnirea nu duce la 
un rezultat în chestiunea Dunării, „dacă înţelegem 
prin rezultat o soluţie definitivă”, cum îi scria Carp 
lui Sturdza. Adică „noi nu putem ceda şi lor nu le vine 
să părăsească aşa deodată tratatul de la Londra”, după 
exprimarea succintă a aceluiaşi Carp. Şi atunci cei doi 
au lăsat chestiunea Dunării „baltă” şi s-au înţeles în 
politica generală. Aşa a propus Kálnoky. Şi Brătianu nu 
avea de ce să nu fie de acord. Cu alte cuvinte, chestiunea 
Dunării nu se mai punea. Tratatul de la Londra putea 
să rămână în fiinţă. Pe români îi interesa să nu fie pus 
în practică. Iar dacă avea să fie război, „acest război va 
modifica atât de tare întreaga situaţie încât chiar de 
ne-am împăca astăzi în chestiunea Dunărei tot nu am 
face decât un pas provizoriu. De nu este război, alianţa 

Ion C. Brătianu
Muzeul Național de Istorie a României

Dimitrie A. Sturdza
Muzeul Național de Istorie a României
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cu Puterile centrale nu va persista mai puţin şi va fi 
foarte anevoie pentru Kálnoky să cedeze, dar îi va fi 
tot atât de imposibil să aplice tratatul faţă cu aliatul ei. 
Oricum privim lucrurile, putem zice că în momentul 
de faţă noi avem tot jocul în mână, pentru că îmi 
pare cu neputinţă să nu ne înţelegem cu Bismarck în 
chestiunile generale”, conchide Carp. 

La 6 şi 7 septembrie I.C. Brătianu se întâlneşte 
cu Bismarck la Gastein. După întrevedere îi trimite o 
telegramă scurtă lui D.A. Sturdza: „L-am văzut ieri 
pe Kálnoky, azi pe Bismarck. Toată conversaţia mi-a 
confirmat că politica Germaniei este bazată în prima 
linie pe menţinerea păcii. Sper să plec mâine la Aix-
les-Bains”. Mai multe îi comunică Brătianu printr-o 
scrisoare privată: „Principele, pe larg şi cu argumente 
foarte tari, a căutat să mă convingă că este în interesul 
mai cu osebire al României să nu zgândărim războiul, 
ci să asigurăm pacea şi astfel să facem parte din liga 
păcii ai cărei cei dintâi asociaţi au fost Germania 
şi Austria şi în urmă a venit şi Italia”. În problema 
Dunării au vorbit puţin, Bismarck apărând, cum o 
mai făcuse, punctul de vedere austriac. „Am avut al 
doilea audienţă (sic!), aceasta a fost numai de una oră, 
căci cea de ieri fiind foarte lungă, n-a putut să doarmă 
toată noaptea, lucru care l-a încredinţat, zice prinţul, 
că nu este încă în stare să trateze lucruri serioase; mi-a 
repetat iar, în termeni mai precişi, că această pace însă 
ca s-o asigureze îi trebuie o ligă pentru defensia ei şi 
ne întreabă dacă voim şi noi să facem parte”. 

La 31 august/12 septembrie „a fost primit 
excelent de Bismarck la Gastein”, nota şi regele. Ceea 
ce reieşea foarte clar din scrisoarea lui I.C. Brătianu 
era că Bismarck a propus României să intre în alianţă 
cu Puterile Centrale. Era exact ceea ce dorise elita 
conducătoare a statului român. Faptul că propunerea 
venea de la Bismarck, şi nu de la Brătianu, avea altă 
valoare şi se putea realiza fără probleme. După cum se 
va şi întâmpla.

De la Aix-les-Bains, unde se dusese câteva zile 
în căutarea sănătăţii, Brătianu îi cere lui Sturdza un 
Memorandum asupra relaţiilor României cu Austro-
Ungaria. Voia să fie cât mai pregătit pentru cea de-a 
doua întâlnire cu Kàlnoky, împreună cu care urma 

să stabilească, în chip concret, punctele tratatului de 
alianţă. „Este o chestiune politică de prim ordin de a 
stabili în relaţiile dintre Austro-Ungaria şi România 
cea mai mare intimitate”. Aceasta e prima frază din 
Memorandum. Şi e semnificativă. Se precizează apoi 
că, înainte de a cimenta această intimitate între cele 
două guverne şi state, era bine să se fixeze o bază de 
reciprocitate. Şi aceasta nu se putea face decât prin 
îndepărtarea chestiunilor secundare. Persistenţa unor 
chestiuni secundare în relaţia României cu Austro-
Ungaria s-a datorat, potrivit Memorandum-ului, 
Rusiei, care voia să recâştige în Balcani influenţa 
politică pierdută. Şi chestiunea Dunării a fost folosită 
de Rusia ca o armă de agitaţie. Chestiunea aceasta, 
a Dunării, preciza Memorandum-ul, era pentru 
România de o importanţă capitală. Pentru Austro-
Ungaria era doar o chestiune comercială. De aceea 
trebuia convinsă şi determinată să n-o mai ridice în 
relaţiile dintre cele două ţări. Dacă un guvern român 
ar ceda pretenţiilor austriece în problema Dunării, 
scria Memorandum-ul, atunci nicio intimitate n-ar 
mai fi posibilă între cele două. Şi Rusia ar avea de 
câştigat la Bucureşti. Dacă austriecii vor acuza faptul 
că sentimentul naţional al românilor este „un peu trop 
vivace”, trebuia să se cadă de acord că „amorul propriu 
în politică este un prost consilier” şi că evitarea 
disensiunilor era o necesitate. Baza consensului mutual 
nu putea fi asigurată decât prin intrarea României 
în alianţă cu aşa-zisa ligă a păcii, respectiv cu Tripla 
Alianţă. „România trebuie să devină o barieră solidă 
care să oprească invadarea Balcanilor. Ea trebuie pusă 
în poziţie pentru a îndeplini această sarcină. Este spre 
interesul reciproc de prevenire atât pentru România, 
cât şi pentru Austro-Ungaria”. Sfaturi înţelepte. La 
urma urmei, dacă se voia o alianţă, atunci politica de 
concesii trebuia să meargă mână în mână cu cea de 
interese. 

I.C. Brătianu se întoarce de la Aix-les-Bains şi 
se opreşte la Viena, unde discută cu Kàlnoky bazele 
concrete ale unui tratat politic. Proiectul acesta de 
tratat se găseşte în arhiva Casei regale. E adnotat de 
D.A. Sturdza, tot în franceză: „Discutat la Viena de 
Preşedintele de Consiliu. Prezentat la Sinaia la 16/28 
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septembrie 1883 (expediat miniştrilor la Viena şi 
Berlin). La 17/29 septembrie 1883 lui Carp şi Liteanu. 
Proiect acceptat, dar străduiţi-vă să avem formula în 
trei”. Carol I găseşte întrevederea lui Brătianu cu 
Bismarck şi Kàlnoky drept „foarte mulţumitoare”. Ca 
şi Brătianu, şi Sturdza era de părere ca România să 
insiste pentru ca Germania să fie semnătura care să 
stea în spatele tratatului cu Austria. Bucureştiul numai 
astfel vedea utilitatea aderării României la Liga păcii 
(Tripla Alianţă).

Între Bucureşti şi Viena se ajunge la un text 
acceptat de ambele părţi. De la Viena proiectul 
e trimis la Berlin, unde urma să fie aprobat de 
împăratul Wilhelm şi de Bismarck. Tratatul e 
semnat la Viena, la 30 octombrie 1883, de către 
Kàlnoky, D.A. Sturdza şi contele Max de Berchem, 
consilier de Legaţie, împuternicit de împăratul 
Wilhelm I. „Sturdza la Viena a definitivat totul cu 
Kàlnoky şi Reuss”, notează Carol în Jurnal. Schimbul 
instrumentelor de ratificare român şi austro-ungar 
are loc la Viena, la 15 noiembrie. Instrumentele de 
ratificare german şi român, respectiv, austro-ungar 
şi german sunt schimbate la Viena, la 19 noiembrie. 
(Tratatul avea să fie fi reînnoit în noiembrie 1887, 
iulie 1892, septembrie 1896, 1902 şi 5 februarie 
1913). La acest tratat va adera şi Italia, la 9 mai 1888, 
şi iscălitura ei va rămâne alături de a celorlalte state 
până la Primul Război Mondial. Modificările care 
i-au mai fost aduse tratatului până la sfârşit vor fi 
nesemnificative. Tratatul va constitui baza politicii 
externe şi de securitate a României până în 1914. 
Adică toată domnia lui Carol I. 

Tratatul scotea România din izolarea 
diplomatică în care se găsea în acel moment. Fapt 
bine pus în evidenţă de discuţiile în jurul Comisiei 
Dunării creată prin Tratatul de la Berlin, şi care urma 
a fi dominată de Austro-Ungaria în detrimentul 
celorlate ţări riverane. Tratatul va asigura o stabilitate 
în raporturile economice ale României, îndeosebi cu 
Germania, într-un moment în care rolul Germaniei 
continuă să crească în Europa. La cererea lui Bismarck, 
care nu voia să provoace Rusia chiar la graniţele sale, 
tratatul este ţinut secret. Aşa-numitul casus foederis 

a făcut obiectul unor ample discuţii în 1883. Pentru 
a-i convinge pe români să scoată numele Rusiei din 
tratat (orice indiscreţie ar fi provocat tensionarea 
relaţiilor germano-ruse), Berlinul a propus ca în text 
să se precizeze că situaţia de casus foederis s-ar produce 
numai dacă Austro-Ungaria era atacată la graniţele 
sale de răsărit. În felul acesta, aparenţele erau salvate 
şi România a acceptat. În orice caz, tratatul nu avea să 
se aplice decât în cazul unui atac tot din partea Rusiei 
(teama guvernanţilor români care, în principal, îi şi 
făcuse să caute alianţa cu Puterile Centrale).

Tratatul n-a fost niciodată dezbătut de 
Parlament, şi doar puţini dintre oamenii politici au 
ştiut de existenţa lui. De fapt, această alianţă avea să 
reziste până în anul 1914, mai mult datorită menţinerii 
păcii în Europa. Diplomaţia română l-a întrebuinţat 
uneori ca pe o umbrelă protectoare pentru românii 
asupriţi din imperiu, folosind, de regulă, Berlinul 
contra Vienei, şi pe aceasta contra Budapestei. Cum 
însă politica de maghiarizare din Transilvania devenea 
tot mai opresivă, la ea adăugându-se germanizarea şi 
rutenizarea Bucovinei, cealaltă provincie românească 
aflată sub sceptrul habsburgic, tratatul avea să devină 
din ce în ce mai neangajant, din punctul de vedere 
al României (faptul va fi pus cu claritate în evidenţă 
în timpul crizei balcanice din 1912-1913). Regatul 
român va acţiona pe căi directe, prin intervenţiile 
guvernanţilor, ale lui Carol I cel mai adesea, la Viena 
sau Berlin, împotriva maghiarizării, dar şi indirecte, 
prin susţinerea ziarelor româneşti zdrobite de amenzi 
şi persecuţii, prin susţinerea ziariştilor, a şcolilor şi a 
bisericilor, prin burse acordate tinerilor transilvăneni 
de către statul român sau de către sistemul instituţional 
creat cu sprijinul acestuia. 

carol i şi elita politică

Evident, în conducerea ţării peste care domnea, 
Carol I se susţine și este susţinut de o elită politică, ai 
cărei lideri i-am prezentat mai sus. Aflată în formare, 
elita politică românească din epoca modernă era 
valoroasă. Era formată din oameni politici inteligenţi, 
buni sau foarte buni, cu influenţă în opinia publică. 
Între ei existau, fireşte, diferenţe, dar toţi erau la un 
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Consiliul de Miniștri al României în anul Jubileului de 25 de ani ai domniei lui Carol I. 1891
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nivel peste medie. Diferenţe erau şi în capacitatea de 
efort, în angajarea în opera de guvernare.

Dacă ar fi să definim omul politic al veacului 
al XIX-lea, am constata că el era educat în Occident. 
România lui Carol I se deschisese larg către şcolile 
Occidentului. Din cei 155 de miniştri pe care România 
i-a avut între 1866-1916, 101 studiaseră în afară. 
Studiile erau mai ales în Drept (în 1900, din 120 de 
judecători inamovibili 50 erau pregătiţi în Occident, 
şi din 2 800 de avocaţi, 400 erau cu studii afară). 
Fenomenul era general pentru ţările est-europene. 
La un număr de 3 000 de intelectuali est-europeni ai 
vremii, 1 102 au studii în ţară, 717 în Europa de Vest, 
771 în Europa Centrală, 41 în Europa de Est, 32 în 
Europa de Sud-Est. Centrele unde se formează sunt 

Paris, Aix-en-Provence, Montpellier, Toulouse, Bonn, 
Berlin, Erlangen, Freiburg, Giessen, Göttingen, Halle, 
Heidelberg, Jena, Marburg, München, Tübingen, 
Würzburg, Viena, Graz, Geneva, Zürich, Bologna, 
Padova, Pavia, Roma. Între 1800-1900, circa 10 000 
de tineri din Europa de Sud-Est şi-au făcut studiile 
integrale sau parţiale în universităţile din vestul 
Europei, unii dintre ei, nu puţini, cu doctoratele 
susţinute. 

Ei sunt cei care conduc mişcările sociale şi 
politice ale popoarelor din zonă, societăţile politice, 
partidele politice, sau formează guvernele. Politica e 
folosită de nou-veniţi ca o trambulină socială, existând 
o mare confuzie între interesul public, interesul de 
partid şi interesul privat.

Pregătiri în București pentru sărbătorirea Jubileului de 25 de ani de domnie ai regelui Carol I. 1891
Biblioteca Academiei Române
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Fireşte, în vremea lui Carol, oamenii politici, 
în principal, aveau să fie recrutaţi dintre aceştia. Noii 
politicieni, odrasle ale vechii boierimi sau nou-veniţii 
social sunt, de regulă, buni oratori, cu forţă de expresie, 
farmec, imaginaţie, ritm şi gesticulaţie, precum Take 
Ionescu, Titu Maiorescu, Alexandru Lahovari, Barbu 
Delavrancea. Discursurile lor arată competenţă în 
probleme sociale, financiare, economice, politice, în 
problemele care agită vremea. Sunt unii oratori concişi, 
inteligenţi, într-un Parlament român unde frazeologia 
romantică, arguţia avocăţească dominau adesea. Aşa 
e P.P. Carp. Exprimarea lui pare turnată în bronz. 
Chiar şi astăzi discursurile sale stârnesc un viu interes. 

Evident, spiritul care domină aceste discursuri e unul 
aristocratic, la modă în epocă. Oamenii politici au un 
slab dialog cu alegătorii, se orientează spre o bună 
relaţie cu capul statului, cu suveranul. Unii reuşesc, 
precum Brătienii, D.A. Sturdza, E. Costinescu, T. 
Maiorescu. I.C. Brătianu va fi cel mai bun sfetnic al 
lui Carol I o lungă perioadă (1876-1888), la fel D.A. 
Sturdza (1895-1909). Tot aşa, I.I.C. Brătianu, care 
sub domnia lui Ferdinand, între 1914-1927, va fi 
adevăratul conducător politic al României. 

Aproape toţi componenţii elitei române provin 
din familii aristocrate. Din cei 18 prim-miniştri dintre 
1866-1914, observă Mihai Rădulescu, 16 proveneau 

Vizita regelui Carol I la Slănic. 29 iulie 1891
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din familii boiereşti (doar Titu Maiorescu, care 
venea din familia lui Petru Maior, şi Petre Sebeşanu 
Aurelian nu erau boieri). Dintre ei, Brătienii şi P.P. 
Carp aparţineau boierimii mijlocii, ceilalţi erau din 
marea boierime. Din cei 24 de preşedinţi de Cameră 
(15 munteni, șapte moldoveni şi un armean, Vasile 
Missir), erau toţi boieri, cu excepţia lui Anastasie 
Fătu, fiu de preot. E adevărat că unii erau de boierie 
recentă, Gh. Costa-Foru, Mihail Pherekyde, D. 
Gianni, Grigore Triandafil şi Vasile Missir, dar tot 
boieri erau. 

Preşedinţi ai Senatului au fost 19, dintre ei doar 
mitropolitul Nifon fiind de proveninţă orăşenească. În 
rest, erau reprezentanţi ai boierimii de diferite straturi. 
Doi dintre oamenii politici aveau să deţină toate cele 
mai importante trei funcţii în stat: prim-ministru, 
preşedinte al Camerei şi preşedinte al Senatului. Şi 
aceştia au fost Gh.Gr. Cantacuzino şi Dimitrie Ghica, 
adică doi reprezentanţi ai unor familii boiereşti. Din 
47 de fruntaşi politici, şefi de guvern, preşedinţi de 

Cameră şi Senat, 23 sunt din aristocraţia cea mai 
înaltă. În rândurile liberalilor, fie ale celor munteni, 
fie ale celor din Moldova, numărul aristocraţilor 
era dublu faţă de conservatori. I. Emanoil Florescu, 
Gh. Manu, Ion N. Lahovary, Gh.Gr. Cantacuzino, 
Constantin Grădişteanu sau Constantin Olănescu, 
toţi munteni, sunt conservatori. După cum D.A. 
Sturdza, Costache Negri, Dimitrie Lecca, Manolache 
Costache Epureanu, toţi moldoveni, sunt liberali.

La fel ca în Occident, aristocraţii noştri îşi 
împărţeau viaţa între oraş şi moşie sau alte localităţi 
destinate odihnei. Gh.Gr. Cantacuzino avea o superbă 
casă în Bucureşti, pe Calea Victoriei, dar şi un castel 
la Floreşti, Prahova, şi un palat la Zamora, P.P. Carp 
la Ţibăneşti, Lascăr Catargiu la Golăşei, D. Lecca 
la Radomireşti, I. Ghica la Ghergani, N. Kreţulescu 
la Leordeni, Gh. Manu la Budeşti, Gh. Rosetti-
Roznovanu la Roznov. 

Nu-i mai puţin adevărat că cei mai mulţi dintre 
boieri locuiau puţin la moşii, preferând să le arendeze 

Regele Carol I alături de militarii Școlii de Echitație din Salzburg (Austria)
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Regele Carol I, regina Elisabeta, principele Ferdinand, la Câmpulung. 1889
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Regele Carol I la 
manevrele militare 
din anul 1901
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şi să trăiască în Apus o bună parte din an (79% dintre 
moşii erau arendate, probabil cea mai mare proporţie 
din Europa). 

Aristocraţii sunt primii care aduc Occidentul 
la noi. Ei sunt pionierii modernizării. Nou-veniţii din 
comerţ, industrii, profesii liberale îi vor imita iniţial. 
Această clasă dirigentă, elita, va fi un model pentru 
societatea românească întreagă. Toţi au legături în 
lumea politică europeană (se remarcă în acest sens 
Take Ionescu, P.P. Carp, D.A. Sturdza) şi, prin ei, 
lumea românească este „în Europa”. 

Unii dintre noii politicieni sunt intelectuali, 
profesori, medici, jurişti, istorici, şi intră în elita 
politică prin propriile merite, ceea ce dă o calitate în 
plus acestei elite. Elita nu e numeroasă (Constantin 

Bacalbaşa dădea pentru Vechiul Regat cifra 
aproximativă de 50 de personalităţi în jurul cărora 
se învârtea lumea politică prin ceea ce avea ea mai 
interesant). 

Se observă o tendinţă de amestec între 
diferitele straturi ale elitei boiereşti şi burgheze, 
liberale şi conservatoare (Al.I. Cuza era căsătorit cu 
Elena Rosetti, fiica marelui boier Iordache Rosetti, 
I.I.C. Brătianu cu principesa Moruzzi şi apoi cu 
Eliza Ştirbei, altă principesă, mai înainte soţia lui 
Al. Marghiloman). Desele căsătorii moldo-muntene 
omogenizează noua elită. 

Elita Vechiului Regat se află într-o foarte 
strânsă legătură cu elitele românilor din Transilvania, 
Banat, Bucovina sau Basarabia, legături întreţinute 

Regele Carol I în timpul inspecției de la Școala de Ofițeri de Artilerie și Geniu. 
În imagine apare și Constantin Prezan (al doilea de la dreapta la stânga). 1898
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prin numeroase vizite reciproce, schimburi culturale 
intense, susţineri materiale ale celor aflaţi în afara 
graniţelor Regatului. Elita românilor din secolul 
al XIX-lea (secolul cel lung, în spaţiul românesc 
de la 1821 până la 1914) e la nivelul vremurilor de 
schimbare pe care le-a trăit acest spaţiu, la nivelul 
provocărilor la care au fost supuşi românii. Ea a făcut 
faţă acelei perioade istorice. A fost depăşită doar în 
câmpul social, în care n-a reuşit să găsească o rezolvare 
a unor chestiuni, precum a fost chestiunea rurală, din 
care cauză s-a confruntat cu…1907.

Domnitorul Carol I va fi şi printre susţinătorii 
Societăţii Transilvania pe care Alexandru Papiu-
Ilarian îl evoca în februarie 1868: „Vin acum la un 

factor de mare importanţă pentru societate. De 
când Carol I, cel mai liberal dintre principi, chemat 
de providenţă, s-a suit pe tronul României [...] un 
spirit binefăcător planează asupra întregii Românii, 
spirit generos, spirit român. Sub influenţa acestui 
spirit, nevăzut dar potinte, s-a înfiinţat Societatea 
Transilvania”. 

Societatea fusese recunoscută prin decret 
domnesc la 8 decembrie 1858. Într-un an 
Transilvania ajunsese să dispună de un capital de 
40.000 lei aur, pentru ca în 1914 să ajungă la 251.000 
lei. Suma era capitalizată şi destinată acordării 
de burse „junilor români de peste Carpaţi, fie din 
Transilvania sau Bucovina, fie din ţinutul Sătmarului 

Regele Carol I în mijlocul ofițerilor și soldaților
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Regele Carol I în fruntea trupelor la parada desfășurată pe 10 mai 1900
Muzeul Național Peleș



REGELE CAROL I
CTITORUL ROMÂNIEI MODERNE

110

ori Maramureşului, al Urbei Mari sau a Aradului, fie 
din Banat”. Bursele erau pentru studii la universităţile 
din Occident, predilect în Franţa şi Italia. „Scopul 
nostru este de a asigura încă şi mai mult vitalitatea 
acestor români (din Transilvania, n.n.), nu numai 
ajutând cultura lor, dar dând acestei culturi direcţiunea 
cea adevărat naţională, direcţiunea occidentală-
latină”, declara Al. Papiu-Ilarian. În fapt, burse vor 
fi acordate nu doar pentru Paris, Torino, ci şi pentru 
Viena, Praga, Budapesta, Anvers, München, Leipzig, 
Darmstadt, Breslau, Berlin, Cluj, Sibiu. Istoricul 
Cornel Sigmirean numără 105 tineri din componenţa 
Imperiului Habsburgic bursieri ai societăţii, mai 

târziu nume importante ale elitei transilvane: Ioan 
Lupaş, Iuliu Haţieganu, Ion Lapedatu, Victor Babeş, 
Gh. Bogdan-Duică, I. Scurtu, O. Goga, Aron Cotruș. 

Tinerii pregătiţi de Transilvania se adăugau 
celor 1 211 pregătiţi de Academia Română (circa 5 
milioane lei pentru burse), celor stipendiaţi direct de 
Ministerul Cultelor şi Instrucţiunii de la Bucureşti (în 
1881 era un fond de 8 000 de lei destinat acestui scop, 
şi acest fond nu va înceta să crească). Pe lângă acestea 
existau şi bursele susţinute de Ministerul de Externe 
de la Bucureşti, din fondul de protocol al acestuia, 
al căror număr nu poate fi deocamdată stabilit. De 
asemenea, bursele acordate de societăţi precum 

Regele Carol I și principele moștenitor Ferdinand. 1901
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Junimea (bursier al acesteia a fost Ioan Slavici, de 
pildă), sau de Fundaţia Grigore Brătianu (aşa îşi va face 
studiile Onisifor Ghibu), ori altele. Există, e limpede, 
o strategie de durată a elitei conducătoare de atunci 
a românilor. Cum avea să declare profesorul Emil 
Antonescu la banchetul Astrei din 1905: „Sufletul nu 
are graniţe. Durerea dumneavoastră este şi durerea 
noastră. Sufletul dumneavoastră este şi sufletul 
nostru”. Sau Al. Papiu-Ilarian: „Voim să cucerim 
Transilvania, dar nu cu tunul, ci cu puterea ştiinţei, cu 
armele culturii”. Şi cultura, aceea mare, performantă, 
este dată de individualităţi. Şi ele, individualităţile, 
sunt talentele pregătite de o elită responsabilă. 

rotativa guvernamentală

După 1891, Carol I trece în chip mai explicit 
decât până atunci, la rotativa guvernamentală. Criza 
provocată de intenţia matrimonială Elena Văcărescu-
prinţul Ferdinand, îi arată lui Carol aria sa de influenţă 
în societatea românească şi limitele ei. 

A fost o situaţie în care partidele au făcut 
front comun şi l-au obligat pe rege să acţioneze după 
voinţa lor, care, de fapt, era şi conformă cu prevederile 
constituţionale. La fel, regele a cedat cererii oamenilor 
politici potrivit căreia fiii principelui moştenitor, 
toţi, nu numai coborâtorii pe linie bărbătească, să 
îmbrăţişeze confesiunea ortodoxă, adică religia ţării.

Regele Carol I alături de omul politic Gheorghe Manu (primul din dreapta) în timpul manevrelor militare
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Menţinerea Constituţiei din 1866, cu 
modificările ei din 1879-1884, ajunge a fi o constantă 
a întregii acţiuni politice a regelui Carol. Ei i se adaugă 
menţinerea sistemului bipartit. Aceste constante 
ajung să fie spre 1900 două convingeri puternice ale 
suveranului: „Sunt convins că prin respectarea ordinii 
şi prin moderaţiune, ţara va dovedi o înţeleaptă 
întrebuinţare a libertăţilor publice” şi, în consecinţă, 
„generaţiunea prezentă are acum datoria de a păstra şi 
întări ce a fost câştigat cu multe trude şi a se gândi la 
viitor, fiindcă oamenii trec, patria şi instituţiunile sale 
trebuie să rămână neatinse”. 

Imediat după 1900 rotativa guvernamentală 
continuă să funcţioneze cu succes. Ea asigura stabilitate 
politică în România. Secretul ei îl dezvăluie Take 
Ionescu în 1905: „Ştiţi unde este secretul? Noi suntem 

siguri de ziua de mâine, noi ştim că vom veni din nou 
la guvern, şi atunci ce importă pentru un partid serios 
un an mai mult sau mai puţin în opoziţie? Altfel ar fi 
dacă plecând de la guvern, nu am şti ce va aduce ziua 
de mâine”. Titu Maiorescu era acid: „Deviza sa (a lui 
Carol I, n.n.), în loc să fie cea pozitivă, ca meritele 
adevărate să fie încurajate, devenise cea negativă, ca 
sub domnia sa nimeni să nu se simtă descurajat”.

Schimbările de guvern erau pregătite de 
suveran în cadrul consultărilor cu liderii opoziţiei 
preîntâmpinând, astfel, demonstraţiile de stradă. 
Sistemul fiind bipartit, jocul puterii consta în trecerea 
acesteia de la un partid la altul. 

Situaţia avea să se complice odată cu apariţia 
Partidului Conservator Democrat, al inteligentului 
om politic Take Ionescu, motiv de nemulţumire şi de 

Regele Carol I împreună cu Anghel Saligny la Cernavodă
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îngrijorare pentru suveran. El voia să vadă lucrurile 
aşa cum fuseseră şi până atunci, cu doi jucători, nu cu 
trei. „Îmi pare rău, îi declara el lui Take Ionescu, dar 
dumneata, singur, nu poţi veni la guvern, ci numai, 
sau cu toţi conservatorii sau cu Ionel Brătianu. Un 
membru al partidului dumitale a zis că eu ştiu numai 
de frică. Vă înşelaţi, eu sunt prudent, nu fricos”. 

Compromisul de la 1866 rezistă în continuare, 
chiar şi după grava tulburare socială provocată de 
răscoalele de la 1907. Regele credea în continuare 
că straturile mai de jos ale societăţii erau nepregătite 
pentru a primi drepturi politice depline. Şi, în 
consecinţă, nu era nicio grabă în reformarea 
constituţională. 

Existenţa unor frământări interne în rândul 
partidelor, chiar după consolidarea acestora, a favorizat 
deseori intervenţia regală (cum s-a întâmplat mai ales 
în rândurile conservatorilor). Existenţa unui tratat 
secret cu Puterile Centrale l-a obligat pe rege, de 
câteva ori, să întervină în viaţa politică chiar contra 
curentului, cum s-a întâmplat între 1888-1891, 
pentru a-i favoriza pe junimiști, în a căror orientare 
externă avea încredere. În general, Carol I a avut 
puţină încredere în oamenii politici români. A avut 
însă în I.C. Brătianu, în D.A. Sturdza, amândoi șefi 
ai Partidului Naţional Liberal, iar de la conservatori, 
în junimiști, mai ales în Titu Maiorescu, care i-a 
făcut jocul politic în 1912, acceptând o concentrare 

Regele Carol I, regina Elisabeta, oameni politici, la Expozițiunea Cooperatorilor. București, 1894
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guvernamentală a conservatorilor cu Take Ionescu, 
contra voinţei lui P.P. Carp. Pe acesta din urmă, cel mai 
apropiat de intenţia regelui de a ţine România alături 
de Puterile Centrale (împreună cu D.A. Sturdza), 
regele îl suporta cu greu, din cauza inteligenţei sale 
ironice și a obiceiului de a spune totdeauna ce gândea, 
fără ocolișuri și menajamente. La fel, nu a avut o relaţie 
de încredere nici cu Lascăr Catargiu, vechi boier de 
ţară, care știa să spună regelui: „Aiasta se poate, aiasta 
nu se poate, Majestate”. 

Carol I avea și un anumit fel de a fi, care nu lăsa 
prea mult loc confesiunilor și prieteniilor. El nu a avut 
favoriţi și favorite în România. ,,Favoritismul personal 
n-a existat niciodată în timpul domniei regelui Carol. 
Dimpotrivă, el a înţeles şi a aplicat meticulos ceea ce 
considera a fi datoria lui de imparţialitate personală”, 
scrie I.G. Duca în Amintirile sale. Nici prieteni n-a 
avut, ducând preceptul lui Ludovic al XIV-lea, «n’ayez 
jamais d’attachement pour personne», dincolo de 

marginile lui. Regele Carol se considera pe sine un 
om al datoriei. Meseria de rege și-a făcut-o din acest 
sentiment, al datoriei pentru ţara sa de adopţiune. 
Pentru România a fost un câștig. Unul de stabilitate 
politică, date fiind moravurile politice românești, 
neîncadrate în nici un fel de reguli pînă atunci.

Elementele de viaţă politică mai sus 
menţionate creionează, în România de până la Primul 
Război Mondial, un regim politic liberal. Chiar dacă 
dinamica acestor elemente nu funcţiona totdeauna 
respectând regulile, ținând cont că instituţiile se aflau 
încă la început, și nu erau deocamdată oameni potriviţi 
care să le dea o viaţă reală. Vechea Românie nu era o 
societate democratică. Era însă una liberală. Cu toate 
îngrădirile impuse participării la viaţa politică, sistemul 
de guvernământ funcţiona după reguli moderne, și 
circulaţia ideilor politice și a tuturor valorilor politice 
era liberă.

Regele Carol I în vizită la Escadronul de Jandarmi din Iași. În spate - premierul Dimitrie A. Sturdza
Muzeul Național Peleș
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casa regală a româniei

În 1875, Carol I, și la îndemnul tatălui său, îi 
cere lui Theodor Văcărescu, devenit mareșal al Curţii, 
să propună un ceremonial al Curţii Hohenzollernilor. 
Până atunci fusese respectat cel de pe vremea lui 
Cuza. Inspirându-se de la Curţile europene, Theodor 
Văcărescu propune anumite reguli, care, aprobate 
de Carol, vor rămâne în fiinţă la Curtea Regală a 
României. 

Legile referitoare la Casa Regală română 
erau relativ puţine. Practic, în perioada 1881-1918, 
cercetările au înregistrat un Ceremonial al Curţii 

Regale, în 1882, o Lege pentru înaintarea în armată a 
membrilor acesteia, în 1892, și un Decret privind cifra 
regală, în 1915. Cu excepţia acestora, în arhiva Casei 
Regale s-a mai păstrat un decret al regelui Ferdinand 
din 10 mai 1917, privind „orânduiala protocolului de 
ierarhie al Curţii Regale”.

Curtea regală era locul de reședinţă a 
suveranului. Era formată din Casa civilă, Casa militară 
și Casa civilă reginei Elisabeta (ulterior se adaugă și 
Casele civile ale lui Ferdinand și Mariei). 

Casa civilă îi cuprindea pe toţi cei care 
îndeplineau vreo însărcinare pe lângă rege. În Casa 

Regele Carol I în fața Corpului de Gardă al castelului Peleș. cca 1910
Biblioteca Academiei Române
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Regele Carol I, regina Elisabeta, 
principele moștenitor Ferdinand. 1889
Biblioteca Academiei Române
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Militară intrau adjutanţii regali activi, onorifici și 
ofiţerii de ordonanţă ai regelui. Casa civilă a reginei 
cuprindea doamnele și domnișoarele de onoare și 
șambelanii, care se găseau în preajma reginei. Personalul 
Casei Regale nu era numeros, cinci persoane erau în 
Casa civilă, șapte în cea Militară. Serviciul reginei 
Elisabeta avea trei doamne de onoare, al reginei 
Maria paisprezece, al principelui Carol un general 
și un căpitan. Pe timpul lui Ferdinand se stabilește 
precis și „ordinea ierarhică la curtea noastră”. Funcţia 
de administrator al Casei Regale era îndeplinită de 
către Louis Basset, care mai era și secretar al regelui. 
Obligaţiile administratorului erau multe. Pe lângă 
activităţile organizate din ordin regal, supravegheate 

de către administraţie erau și cele de recreere, cum ar 
fi seratele, serile de teatru, unde invitaţii erau numai 
din rândul anturajului regal. Se adăugau acestora și 
mesele oferite de Carol I, cu ocazia zilei de 10 Mai, 
în Grădina Botanică. Administraţia se mai ocupa de 
primirea omagiilor. Există în arhivele Casei Regale 
un registru cu persoanele care au depus omagiile 
lor domnitorului. Evidenţa acestora se păstrează. În 
fiecare zi, această evidenţă era semnată de maiorul de 
serviciu sau de adjutantul princiar. Pentru audienţe 
există Condica Audienţelor de la Palat. 

Carol I ţinea, înainte de toate, ca miniștrii 
să fie informaţi „totdeauna dinainte și la timp”, de 
întâlnirile cu suveranul. Atunci când un ministru 

Regele Carol I împreună cu fratele său, principele Leopold de Hohenzollern, și membri ai familiei regale române. 1895
Biblioteca Academiei Române
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solicita o primire urgentă la suveran, cererea sa era 
supusă imediat lui Carol. Erau prevăzute reguli după 
care se trimiteau decretele și mesajele Parlamentului 
pentru semnătură, în plicuri sigilate, scrise pe un 
anume fel de hârtie și numai pe o singură pagină 
(doar, „la trebuinţă”, pe două pagini). Regele 
Ferdinand va aduce unele modificări ceremonialului 
de pe vremea unchiului său, mai mult ca să-l pună 
în acord cu modificările acestuia din Belgia și Italia. 
Așa se explică Nota din 17 ianuarie 1915, trimisă 
de mareșalul Curţii Regale lui Emanoil Porumbaru 
(1845-1921), ministrul Afacerilor Străine, prin care 
îi solicita să analizeze modul în care erau organizate 
Curţile regale din Belgia și Italia, mai ales în ceea 
ce privea atribuţiile funcţionarilor. Mareșalul Curţii 

supraveghea activităţile desfășurate de angajaţii și 
servitorii Curţii; primea și comunica ordinele privind 
ceremoniile, serbările și recepţiile petrecute la Curte 
sau la care aceasta participa; supraveghea respectarea 
ceremonialului; respectarea ordinii și a regulilor 
stabilite la Curte; exercita poliţia interioară a Palatului. 

Mareșalul Curţii avea un rol important și în 
organizarea partidelor de vânătoare. El trebuia să-l 
înștiinţeze pe Președintele Consiliului de Miniștri, 
precum și pe prefectul judeţului unde urma să aibă 
loc vânătoarea. Persoanele invitate erau anunţate 
de către mareșalul Curţii, prin liste circulare, 
cu indicarea localităţii și zilei în care avea să se 
desfășoare vânătoarea, locul de întâlnire, costumaţia. 
Regele desemna, prin mareșalul Curţii sau prin 

Familia regală a României alături de prințul Bernhard 
de Saxa-Meiningen și principii Leopold și Wilhelm 
de Hohenzollern-Sigmaringen. Sinaia, 1895
Biblioteca Academiei Române

Regele Carol I împreună cu principele Ferdinand, 
principele Leopold de Hohenzollern-Sigmaringen, 
principesa Maria și părinții acesteia. Londra, 1892
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Regele Carol I, 
regina Elisabeta, 
prințesa Maria 
de Wied și prințul 
Wilhelm de Wied 
în parcul castelului 
de la Neuwied. 
cca 1892
Biblioteca Academiei 
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adjutanţii săi, pe cel care urma să conducă vânătoarea 
și persoanele care îl însoţeau. Dacă invitaţii erau 
chemaţi a prânzi și a petrece seara împreună cu 
principele/regele, ţinuta prevăzută întotdeauna era 
haina (redingota) neagră. Invitaţia la acest eveniment 
era una protocolară. Tot Mareșalul Curţii se ocupa 
și de eliberarea și retragerea titlului de furnizor al 
Curţii. Acesta primea un brevet cu „armele ţării 
alăturea cu firma [...] pe numele brevetatului și 
numai pentru comerţul sau profesiunea pentru care 
s-a acordat”.  

În timpul domniei lui Carol I, mareșali ai 
Curţii au fost George C. Filipescu (1866-1874; 

1900-1902), Theodor C. Văcărescu (1874-1882) și 
generalul Mihail Priboianu (1902-1914). 

La 31 decembrie și 1 ianuarie erau organizate 
balurile Curţii la care participau corpul diplomatic, 
miniștrii, membrii ambelor Adunări Legiuitoare, 
ai Înaltelor Curţi de Casaţiune și Conturi, ai 
Consiliului Comunal al Capitalei, ai curţilor și 
tribunalelor, funcţionarii superiori și șefii de servicii ai 
diferitelor ramuri ale administraţiei publice, armata, 
reprezentanţi ai proprietăţii și ai comerţului, precum și 
un mare număr de notabilităţi din toate stările sociale, 
care erau chemate să prezinte felicitările lor regelui. 
Curtea regală era un spaţiu de reguli europene.

Regele Carol I, principele moștenitor Ferdinand, principele Leopold de Hohenzollern-Sigmaringen, 
la Palatul Princiar din Sigmaringen
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averea regală

Carol I nu avea copii (principesa Maria, 
singurul copil, murise la vârsta de patru ani, în 1874). 
După ce, la 9/21 noiembrie 1880 și la 17/29 decembrie 
1886, principele Leopold de Hohenzollern, fratele 
lui Carol, și Wilhelm, nepotul lui cel mai în vârstă, 
au renunţat la calitatea de moștenitori prezumtivi, 
la 14/26 martie 1889, al doilea fiu al lui Leopold, 
principele Ferdinand, a fost declarat oficial moștenitor 
al Coroanei României. 

Prevăzători, guvernanţii ţării voiau să asigure 
stabilitate politică României orânduind, după regulile 
în fiinţă, succesiunea capului statului. În același timp, 
pentru a lega cât mai strâns familia domnitoare de 
„solul ţării”, guvernanţii i-au creat o situaţie materială 

mai bună; pe lângă lista civilă, prevăzută pentru 
fiecare domnie și care era fixată de Constituţia din 
1866, s-a instituit și Domeniul Coroanei, prin legea 
din 10 iunie 1884. 

„Prin instituirea Domeniului Coroanei aţi 
afirmat din nou că monarhia ereditară constituţională 
este piatra angulară a edificiului nostru naţional și aţi 
voit să-mi daţi o nouă dovadă de iubire și încredere, a 
spus regele. Primesc acest semn de devotament și fiţi 
încredinţaţi că în Palatul meu, care este al naţiunii, 
toate ideile, toate simţămintele, toate nevoile cele 
mari ale ţării vor găsi totdeauna răsunet puternic, și în 
toate împrejurările, un sprijin călduros”.

Bugetul general al Administraţiei Curţii și 
Domeniilor lui Carol I din 1881, anul în care a 

Mama regelui Carol I împreună cu strănepoții săi, 
principele Carol și principesa Elisabeta. 1895
Biblioteca Academiei Române

Regele Carol I împreună cu nepoții săi, principele Carol 
și principesa Elisabeta
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Regele Carol I, 
regina Elisabeta 
și prințul Wilhelm 
de Wied
Muzeul Național Peleș
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Regele Carol I 
cu principele Carol 
și principesa Elisabeta
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devenit rege, era de 1 962 648,94 lei resurse generale, 
și de 1 572 991 cheltuieli generale, ceea ce ducea la un 
excedent de 389 657,74 lei. 

De exemplu, în 1884, acest buget provenea din 
lista civilă, din cele trei moșii regale, Poeni, Broșteni și 
Sinaia, din depozitele bancare, din apanajul lui Carol 
de la Sigmaringen, din venitul adus de imobilele 
din străzile Modei, Fântânii, Vamei și Amzei din 
București, din rambursări și diverse. Aceste cifre 
variază în anii următori. În 1884 excedentul e de numai 
43 861,91 lei, în 1887 e de 208 370,75 lei. În 1892 
venitul general al lui Carol I se ridica la 3.300.010 
lei, din care cheltuielile generale erau de 2.556.693,56 
lei. Rezulta un excedent de 743 316,44 lei. În anul 
următor excedentul se ridica la 897 457, 27 lei. 

Provenienţa veniturilor: lista civilă, aceeaşi ca 
şi cu zece ani în urmă, venitul din cele patru moşii 
regale (între timp fusese cumpărată și Slobozia) și 

din Domeniul Coroanei, care aducea mai mult decât 
lista civilă. Lor li se adăugau depozitele, mult mărite 
(acţiuni la Dacia Română, Patria, Banca Naţională, 
Banca Agricolă, Fabrica de hârtie Buşteni, Fabrica 
de sticlă Azuga, Fabrica de ciment Azuga etc.) şi 
apanajul de la Sigmaringen. Din Domeniul Coroanei 
făceau parte 12 moşii (șase la câmpie, cinci la munte 
şi una colinară) cu o suprafaţă totală de 129 721,4691 
hectare din care 49 456,8191 hectare agricole, iar 
80.264,6500 hectare pădure. O persoană numită 
şi plătită de Coroană, cu titlul de Administrator al 
Domeniilor, fără a avea statutul unui funcţionar public, 
avea rolul de a administra proprietăţile, „în limitele 
ordinelor şi instrucţiunilor date de Coroană”. Până în 
1913, administrator a fost Ion Kalinderu, după aceea 
Barbu Ştirbei, amândoi foarte pricepuţi manageri, 
cum am spune astăzi. Totodată, foarte influenţi în 
societatea şi politica românească, nu numai la Curte. 

Regele Carol I cu principele Carol
Muzeul Național Peleș
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Coroana primeşte aceste domenii fără a 
plăti cauţiune. Ea nu plăteşte nici impozit către 
Stat, suportând doar taxele impuse de judeţ şi 
comună. Toate contractele şi actele încheiate pentru 
administrarea Domeniului Coroanei sunt scutite de 
taxă de timbru sau de înregistrare (doar pentru taxele 
judiciare, atunci când se intentau procese, se aplicau 
aceleaşi dispoziţii ca şi în procesele intentate de stat).

Administraţia Domeniilor a fost stabilită la 
Bucureşti, fiind împărţită în trei secţiuni: agricultură, 
silvicultură şi contabilitate. Iar moşiile au fost împărţite 
în 11 circumscripţii, conduse de un administrator 
cu pregătire de agricultor sau silvicultor. În 1906, 
Domeniul Coroanei avea un număr de 934 salariaţi, 
exceptându-i pe zilieri şi pe muncitorii sezonieri. 

Domeniile Coroanei erau înzestrate cu tot 
ceea ce îngăduia o agricultură modernă într-o ţară 
ca România. Ele dezvoltă industrii casnice, silvice, 

agricole: lăptăria, olăria, frângheria, ceramica, ţiglăria, 
împletiturile din răchită, fabricarea de perii. În 
cătunul Găieşti, de pe domeniul Mălini, se creează o 
întreprindere de jucării şi păpuşi pentru a da de lucru 
femeilor şi copiilor. În acelaşi timp, ele schimbă viaţa 
locuitorilor în mijlocul cărora există, prin crearea 
de şcoli, teatre săteşti, societăţi culturale, biblioteci, 
ateliere, grădini şcolare, cursuri de adulţi, infirmerii. 
Înfiinţează bănci populare, societăţi de economie. Nu 
se uită bisericile, peste tot îngrijite. Toate acestea sunt 
realizate pe un fond de prosperitate. Totalul sumelor 
încasate de domeniile regale între 1884-1912, deci 
în 28 de ani de existenţă, este de 40 250 331,08 lei. 
Totalul cheltuielilor este de 11 978 635,45 lei. Venitul 
net ajunge la 28 271 695,63 lei.  

Fireşte, membrii Familiei regale aveau şi ei un 
venit din partea statului, potrivit rangului şi poziţiei 
fiecăruia. Dar Familia regală română era departe de 

Regele Carol I, principele moștenitor Ferdinand și principele Carol
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alte familii domnitoare europene ca avere şi câştiguri 
materiale (Romanov din Rusia, Habsburg din Austria, 
Hohenzollern din Germania, dar şi Savoia din Italia). 
Nu însă şi de dinastiile din Grecia, Bulgaria, Serbia, 
Muntenegru. În acest caz, raportul era invers. La 
urma urmei, dinastia română avea în Europa poziţia 
ţării peste care domnea.  

Din caseta personală a suveranilor, în afara 
cheltuielilor personale, provin şi ajutoarele financiare 
acordate unor instituţii sau persoane nevoiaşe. Cererile 
adresate suveranilor pentru ajutor sunt numeroase, 
şi totdeauna sunt onorate: Biserica Ciolanu, Şcoala 
Orfanilor Catolici din Iaşi, Biserica Trei Ierarhi, 
Biserica din Câmpulung, Biserica Bucoveţu de pe 
malul Jiului, Biserica catolică din Butea, județul 
Roman, Biserica Sf. Treime din Ploieşti şi, din 

Bucureşti, Biserica Mitropolitană, Biserica Kreţulescu, 
Biserica Stejarul, Congregaţiunea Templului Coral. 

Ajutor financiar din partea suveranilor 
primesc elevi şi funcţionari, precum cei ai Şcolii 
Tehnice de maşini agricole din Iaşi, orfanele Aristia 
şi Safta Georgescu, văduve, veterani de război, săraci. 
Impresionantă este lista de articole de îmbrăcăminte 
destinate primăriei Capitalei şi a Iaşului. 

La 24 aprilie/6 mai 1870, Elisabeta pune piatra 
de temelie a capelei Azilului Elena Doamna. Sensibilă 
la suferinţă, regina va cheltui toată viaţa pentru 
alinarea acesteia. Şi o va face mai cu seamă după 
moartea atât de timpurie, la doar patru ani, a fiicei sale 
Maria. În fiecare an, la 12/24 noiembrie, împărţea din 
caseta ei ajutoare băneşti la câte opt fete sărace, patru 
din Bucureşti şi patru din Iaşi. 

Regele Carol I alături de fratele său, principele Leopold de Hohenzollern-Sigmaringen
Muzeul Național Peleș
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Regele Carol I cu nepoții săi, 
principele Carol și principesa Elisabeta
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Regele Carol I cu nepoții săi, 
principele Carol și principesa Elisabeta
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Regele Carol I și principele Carol
la Pelișor
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Regele Carol I alături de Familia 
regală la festivitatea Jubileului 

a 40 de ani de domnie. 1906
Muzeul Național Peleș

Regele Carol I alături de Familia regală 
la Gara de Nord din București
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Regele Carol I și regina Elisabeta 
la castelul Umkirch (Germania)
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Regele Carol I și țarul 
Nicolae al II-lea 
la manevrele imperiale 
ruse, Krasnoe-Selo. 
1898
Arhivele Naționale 
ale României
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Regele Carol I și principele moștenitor Ferdinand la palatul Łazienki din Varșovia. 1898
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Regele Carol I și principele moștenitor 
Ferdinand pe puntea unui vapor 
rusesc, în timpul vizitei în Rusia. 1898
Muzeul Național Peleș
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Regele Carol I și țarul 
Nicolae al II-lea. 1898
Muzeul Național Peleș

Regele Carol I în timpul 
vizitei în Rusia. 1898
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Cu scop caritabil, regina a înfiinţat Societatea 
Vatra Luminoasă şi a comandat maşini de scris cu 
alfabet Braille. De asemenea, a înfiinţat Societatea 
Pâinea zilnică, unde oferea temporar orbilor adăpost 
gratuit, cu mic dejun şi prânz. Cu scop caritabil a fost 
creată şi Societatea Regală Elisabeta. Avea 15 membri, 
numiţi de regină, şi un comitet numit tot de ea. Ceea 
ce îşi propunea era vizita la domiciliul copiilor săraci 
şi ajutorarea lor. Un comitet format din doamne avea 
şi Societatea de Cruce Roşie, prezidat de Elisabeta. 

Felul de a fi al reginei a atras şi mulţi impostori, 
care căutau să profite de bunătatea ei, obligându-l pe 
Carol să acopere cheltuieli uneori foarte mari, cum 

s-a întâmplat în cazul Societăţii Vatra Luminoasă. Nu 
există între dosarele Casei Regale şi acelea privind 
cheltuielile principesei Maria. Doar bugetele de 
cheltuieli ale lui Ferdinand din anii 1901-1910. Lista 
civilă a principelui moştenitor era de 48 000 de lei în 
1901, de 120 000 în 1907 şi de 240 000 în 1910. În 
sumele de bani care îi erau alocate nu apar deficite. 
Ferdinand nu era un cheltuitor.

la sinaia

În 1872, după tratative cu Dimitrie Ghica, 
președintele Eforiei Spitalelor, căruia îi aparţinea 
pământul din jurul Sinăii, Carol avea să cumpere 1.000 

Regele Carol I, regina Elisabeta, principesa Maria, principele Carol și profesorii cu care acesta și-a susținut bacalaureatul. 1912 
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de pogoane lângă Mănăstirea Sinaia. Se întâmpla la 
8 ani după ce, într-o zi de august 1866, abia venit 
în România, însoţit de Dimitrie A. Sturdza, de dr. 
Carol Davila și de maiorul Fălcoianu, Carol ajungea 
la Sinaia prima oară. Plecase la 5 dimineaţa, cu un 
poștalion tras de opt cai, ajungând la Ploiești pe la 9 
(primire solemnă din partea autorităţilor, apoi opriri 
la Florești, la conacul doamnei Cantacuzino, dejun la 
Băicoi, la prinţesa Trubeţkoi, născută Ghica). 

Călătorise în condiţii bune până la Comarnic și 
apoi, pe un drum desfundat de ploi, agăţat de pante, 
mai mult prin vadul Prahovei, a ajuns la Mănăstirea 

Sinaia pe la 7 seara. Îi aştepta o cină cu păstrăvi, pui 
fript şi mămăligă. Şi câteva modeste, dar curate chilii 
de mănăstire. 

Carol avea să revină la Sinaia în august 1867, 
în mai şi în august 1868, în august 1870 şi, din nou, 
anul următor, când o va aduce şi pe Elisabeta, care 
i-a împărtăşit bucuria pentru Sinaia. „Aerul aici 
este mereu răcoros şi curat[…]. Așa că pe zi ce trece 
mi se întărește dorinţa de a începe cât mai curând 
construcţia unei reședinţe”, îi scria Carol tatălui său 
în 1872. Sinaia satisfăcea dragostea sa neobișnuită 
pentru natură. Atunci când vizita un oraș simţea o 
mare bucurie când se plimba printre vechile clădiri, 

Regele Carol I, într-un grup, la Sânca Sfânta Ana de la Sinaia. 1888
Muzeul Național Peleș



REGELE CAROL I
CTITORUL ROMÂNIEI MODERNE

140

vizita galerii de tablouri și obiecte de artă, dar 
adevărata sa bucurie era atunci când privea și simţea 
pădurea. Era, din acest punct de vedere, un apropiat al 
compatriotului său, prinţul Bismarck. 

Înainte de a alege Sinaia ca reședinţă de vară, el se 
gândise și la Mănăstirea Bistriţa, din judeţul Vâlcea. Îl 
atrăsese zona prin arhaismul ei. Dar împotriva alegerii 
Bistriţei fuseseră câteva impedimente: depărtarea de 
Capitală, greutatea aprovizionării, lipsa de căi de 
comunicaţie și, mai rău, lipsa unei perspective, care de 
altfel s-a și adeverit, ca vreodată o mare linie ferată 
de trafic intens să treacă prin Bistriţa. Și domnitorul 
a ales Valea Prahovei. Construcţia reședinţei avea să 
înceapă în 1873. Zece ani mai târziu, la 7 octombrie 
1883, castelul, în forma sa de chalet, era terminat.

Sinaia devine locul cel mai căutat de lumea 
bună din la Belle Époque. Părea că orașul se năștea în 
jurul Peleșului, superbul castel regal, atracţia pentru 
toţi cei care ajungeau la Sinaia. Încet, încet începea să 
se umple de case frumoase, vile, cum sunt numite mai 
ales după Primul Război. La Sinaia și-au construit 
vile mai întâi prinţul Dimitrie Ghica (beizadea 
Mitică) și Nicolae Blaremberg. Apoi Slătineanu, 
Costinescu, Știrbei, Lahovari, dr. Stoicescu, V.A. 
Urechia, Argetoianu, Take Ionescu, Gh. Cantacuzino. 
Noua burghezie se alătura vechii aristocraţii. Erau 
vile frumoase, construite în stiluri diferite, în care 
totuși domina renașterea germană (imitaţie de la 
Castelul Peleș). În afară de vile, la Sinaia încep să 
apară hotelurile: Palace, Regal, Ungarth, Caraiman. 

Regele Carol I, regina Elisabeta, Alfred de Edinburgh, Wilhelm de Wied, în drumeție la Stâna Regală de la Sinaia. 1888
Muzeul Național Peleș
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La acesta din urmă trăgeau miniștrii străini acreditaţi 
în România. La Ungarth se organizau, în fiecare 
sâmbătă, baluri. La Hotel Regal se organizau, cu sau 
fără protocol, dejunuri și ospeţe. 

Lumea se distra în sunetul muzicii orchestrei lui 
Dinicu, sau după romanţele la modă ale lui Cristache 
Ciolacu. O ambianţă reconfortantă. „Sinaia era locul 
de predilecţie al boierilor, în care mocofanii nu erau 
admiși decât cel mult 24 de ore ca să dea o raită prin 
faţa castelului și să mănânce la umbră de brad”, cum 
scrie Radu D. Rosetti într-o evocare fermecătoare. 

Veneau la Sinaia și oameni de litere. Alecu 
Urechia și fratele său Nestor, care ne-au lăsat 

încântătoare pagini despre Bucegi. Venea Bucura 
Dumbravă, scriitoarea de limbă germană, al cărei 
roman Haiducul și pandurul este inspirat de legenda 
lui Iancu Jianu și de faptele lui Tudor din Vladimiri. 
Îndemnat de C. Dobrogeanu-Gherea (acesta 
cumpărase vila Albuleţ din Sinaia) și de Urechia 
a început să vină la Sinaia și I.L. Caragiale, care a 
închiriat o căsuţă în cartierul Izvor. În curtea casei și-a 
amenajat o cabană de scânduri. Se gândea că, acolo, 
avea să scrie. Dar rar a avut chef de scris la Sinaia, 
pentru că lui Caragiale nu-i plăcea muntele. Zicea că 
înălţimile îi dau ameţeli. Ecaterina Logadi, fiica sa, ne 
povestește că marele dramaturg a mers odată la Sfânta 

Regele Carol I, regina Elisabeta, principele Ferdinand, principesa Maria, într-un grup, la Stâna Regală de la Sinaia. 1896
Muzeul Național Peleș
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Regele Carol I, regina Elisabeta, 
principele Ferdinand și principesa 
Maria în munții Bucegi. 1895
Muzeul Național Peleș
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Ana, la Stâna Regală, și aventura a fost o catastrofă: 
„Cu mare greutate, legat la ochi, și dus de mână ca un 
orb, a putut să coboare spre casă”.

La Sinaia, Carol trăia foarte izolat. Când poeta 
Carmen Sylva avea ședinţe literare sau serate muzicale 
la castelul Peleș, regele își chema adjutantul de 
serviciu și pleca să se plimbe prin pădure. Totdeauna 
în aceeași uniformă de general român. Era exagerat 
de cumpătat, nu bea mai mult de un pahar de vin, 
aproape totdeauna alb, iar șampanie bea doar la 
evenimente. Fuma puţin, iar spre sfârșitul vieţii avea 
să nu mai fumeze deloc. Uneori juca cărţi. Jurnalul lui 
Carol I ne dă o idee despre jocurile care se practicau 
la Curtea regală. Menţionează mai întâi piquet-ul, un 
joc în doi, faţă în faţă și ochi în ochi. Un joc în care în 
partea lui de levate se răspundea cu o carte de aceeași 
culoare cu cea jucată de adversar. În jurnalul regelui 
sunt consemnate 48 de partide între 1882-1892. 

În afara Peleșului și a palatului de la Cotroceni, 
Carol nu practica jocuri de cărţi. O mai făcea uneori 
la reşedinţa familiei sale de la Sigmaringen şi a soţiei 
sale, de la Neuwied. De fapt, pentru Carol totul era 
politică. Ea era adevăratul temei al fiinţei lui. „Regele 
Carol era tot atât de cunoscător în politica externă, cât 
şi în cea internă”, observă principesa Maria. Regele juca 
şi biliard. De cele mai multe ori cu Ferdinand. După-
amiaza, cum ne spune Maria, care era şi ea chemată 
să asiste la joc, ,,închipuindu-şi că eu petrec privind la 
jocul lor, în timp ce mă asfixiau cu fumul gros al ţigărilor 
de foi...Ah! Cât uram ciocnirea grelelor bile de biliard”.

Vara, centrul politicii româneşti se muta la 
Sinaia, urmându-l pe regele Carol I. Aşa că, de 
pildă, la 7 iulie 1900, pentru instalarea guvernului 
P.P. Carp, noii miniștri au venit la Sinaia pentru 
depunerea jurământului. P.P. Carp plecase cu o seară 
înainte din București și se oprise la Florești, la Gh.Gr. 

Regele Carol I, regina Elisabeta, principele Ferdinand, principesa Maria, într-un grup, la Stâna Regală de la Sinaia. 1896
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Regele Carol I, regina Elisabeta, prințul Wilhelm 
de Wied (viitorul principe al Albaniei) și soția sa 
Sophie de Schönburg-Waldenburg. Sinaia, 1912.

Arhivele Naționale ale României
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Cantacuzino, unde rămăsese peste noapte. La Băicoi 
s-a urcat şi el în trenul special unde se aflau şi ceilalţi 
miniştri. În gara din Sinaia au luat trăsuri de piaţă 
până la Hotelul Sinaia şi la Petit Hotel. La prânz erau 
aşteptaţi la Peleş. La ora 12 a sosit la castel stareţul 
Mănăstirii Sinaia, chemat printr-o scrisoare încă de 
dimineaţă pentru jurământul noilor miniştri. După 
ora 12, la zece-cincisprezece minute au sosit miniştrii, 
câte doi sau câte unul, în trăsuri de piaţă. Au fost 
invitaţi la dejun, în sala de mese a castelului. 

Instalarea oricărui guvern urma un ceremonial, 
devenit şi la români, în vremea lui Carol I, o 
obişnuinţă a vieţii publice. Regele, în uniformă, 
primea jurământul în poziţie de drepţi, într-un fel 
rigid, după modelul ofiţerilor prusaci. Jurământul 
era citit de fiecare cu mâna pe cruce, după care era 
iscălit de miniștri (așezaţi în ordinea vechimii lor 

în ministere). Mai târziu, asistând la o astfel de 
ceremonie, I.G. Duca avea să scrie: „Aveam impresia 
că suntem o companie militară. Atunci mi-am dat şi 
mai bine seama, cum acest principe introdusese, în 
toate, formele militarismului german, de care toată 
fiinţa lui era îmbibată”. 

După depunerea jurământului, regele a ţinut o 
scurtă alocuţiune în limba română (pe care o vorbea 
cu un puternic accent german, dar corect gramatical), 
arătându-şi „marea mulţumire” că are un minister 
al Partidului Conservator „întreg”, în împrejurări 
financiare aşa de grele şi promiţând „tot concursul 
său”. N. Filipescu s-a bucurat de cuvintele angajante 
ale regelui, spre deosebire de anul precedent, când, 
la formarea cabinetului lui Gh.Gr. Cantacuzino, 
nu făcuse decât să-i atragă atenţia acestuia „să nu 
abuzeze de puterea sa”. Miniştrii au trecut apoi în 

Familia regală a României împreună cu regele Gustav al V-lea al Suediei, la Sinaia. 1910
Muzeul Național de Istorie a României
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Regele Carol I, regina Elisabeta 
și principesa Maria împreună 
cu regele Gustav al V-lea al Suediei, 
la castelul Pelișor, 1910
Muzeul Național Peleș
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sala de consiliu, unde au ţinut primul Consiliu de 
Miniştri prezidat de rege. La 3 şi un sfert au părăsit 
castelul în trăsuri: Carp cu Maiorescu, Lahovari cu 
Olănescu, Marghiloman cu Arion, şi N. Filipescu cu 
I. Grădişteanu. La 5 şi zece minute, cu o întârziere 
de 20 de minute datorată lui Marghiloman, cu acelaşi 
tren special, miniştrii s-au întors la Bucureşti.

Având modelul tatălui său, care deschisese larg 
porţile castelului Sigmaringen încă din 1867, Carol I 
a simţit la rându-i nevoia ca tot ce adunase la castelul 
regal de la Sinaia să fie și văzut. De aici ideea de a 
deschide castelul publicului vizitator. Faptul se va 
întâmpla frecvent după 1910. Dorinţa monarhului ca 
Peleșul să fie vizitat se va perpetua și după moartea sa. 

Castelul nu va mai fi locuit cu regularitate, 
Ferdinand şi Maria preferând Pelişorul, iar Carol 
al II-lea şi Mihai I Foişorul. La Peleş erau găzduiţi 
oaspeţi de vază, iar Carol al II-lea l-a folosit pentru 
evenimente oficiale şi, în mod curent, el întrebuinţa 
cabinetul de lucru al unchiului. Sumele încasate cu 
prilejul diverselor vizite, din 1920 erau vărsate pentru 
operele de caritate ale reginei Maria (mai târziu, după 
naţionalizarea din 1948, chiar va deveni muzeu, oficial 
din 1953). 

Castelul era deschis, deopotrivă, publicului 
românesc şi vizitatorilor străini, mai cu seamă celor 
de rang aristocratic. Ca să nu mai vorbim de invitaţi. 
Printre cei mai de vază dintre ei, pe vremea lui Carol 

Regele Carol I, regina Elisabeta alături de oameni politici (între care Ion I.C. Brătianu), la Sinaia. 1913
Muzeul Național Peleș
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I, a fost împăratul Franz Josef în 1896, ocazie cu 
care, aici la castel, a fost reînnoit tratatul României 
cu Tripla Alianţă. Faptul e consfinţit de un relief 
comemorativ datorat lui Jean-Jules Lecomte du Noüy, 
aflat în Galeria de marmură. 

Oaspeţi au mai fost principele Alexandru 
de Battenberg, al Bulgariei, mult preţuit de Familia 
regală a României, ţarul Ferdinand, urmaşul lui 
Alexandru, deloc stimat la Curte, regele Gustav al 
Suediei, reginele Ema a Olandei şi Maria Theresa 
a Bavariei. La Peleş vin şi sunt ospitaţi arhiducii 
Rudolf şi Stéphanie de Habsburg, în 1884, ca şi Franz 
Ferdinand de Habsburg, în 1909, an în care vine la 
Peleş şi Kronprinţul Wilhelm al Germaniei. Din 

Istanbul vine Yusuf Izzeddin, principele moştenitor al 
Imperiului Otoman. Familia regală română e vizitată 
la Peleş de marele duce Boris al Rusiei, de ducele 
Alfred de Edinburgh, de Charlotte şi Bernhard al 
III-lea de Sachsen-Meiningen, de numeroasele lor 
rude. Prilej de satisfacţie pentru suverani de a le arăta 
bogăţiile castelului şi frumuseţea împrejurimilor. 

Tot la Peleş sunt găzduiţi mulţi dintre invitaţii 
reginei la manifestările sale culturale, mai ales la 
concerte (concerte aproape zilnic susţinute, de regulă, 
de regină la pian, de George Enescu la vioară şi de 
Dumitru Dinicu la violoncel). La concertele reginei 
veneau personalităţi ca Sarah Bernhardt, Catulle 
Mendès, Pablo Sarasate, Thibot, Hubermann. 

Regele Carol I și regina Elisabeta, la Sinaia. 1909
Muzeul Național Peleș
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Tuturora, scria regina Maria, Carmen Sylva „ştia 
să le preţuiască prezenţa, să le deştepte simpatia şi 
entuziasmul. Le înflăcăra imaginaţia cu vorbe de 
laudă, îi asculta cu răsuflarea oprită şi revărsa asupra 
capetelor lor aprecieri pline de înţelepciune şi toţi 
plecau de lângă ea subjugaţi de farmecul ei”. 

Peleşul era departe de Europa dacă priveai harta 
acesteia, dar prin bogăţiile sale şi prin generozitatea şi 
înţelepciunea unor suverani înzestraţi cu har dinastic, 
devenea parte a continentului şi suflet al unei ţări din 
ce în ce mai mult europene.

Satisfacţia lui Carol este evidentă. Noul îl 
incită. În faţa înnoirilor, bucuria sa de a participa la 
inaugurarea unei căi ferate, a unei clădiri, a unui pod, 

a unei gări sau a unui vapor... Caută să nu lipsească de 
la nicio inaugurare, de la nicio așezare a unei pietre de 
temelie a unei construcţii importante. Notează despre 
toate aceste evenimente cu sentimentul împlinirii. 
Este peste măsură de încântat de „fermecătorul 
nostru castel” (se referea la Peleș) sau de acela de la 
Cotroceni.

Scrisul său din corespondenţă e tremurat atunci 
când vorbește despre aceste realizări. E încărcat de 
emoţia participării „la construcţia ţării mele”, cum îi 
plăcea să spună. „Astăzi în noaptea de Crăciun[...] 
mă dedic consideraţiilor retrospective, îi scria el la 
24 decembrie 1893 soţiei sale, aflată în acel moment 
în Germania. Mă întreb cum ar fi fost configuraţia 

Regele Carol I împreună cu țarul Ferdinand al Bulgariei, la Sinaia. 1898
Muzeul Național Peleș
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Europei dacă eu n-aș fi venit în România. Această 
aserţiune sună ca o trufie (chiar era, n.n.), dar eu sunt 
convins că destinele popoarelor depind adesea doar de 
un om, care este, în acest caz, unealta lui Dumnezeu. 
România a devenit o putere de care volens nolens 
trebuie să se ţină seama și de aceea astăzi și în viitor 
în istoria universală va acţiona decisiv. Încă de la 
începutul domniei mele a fost centrul de greutate al 
chestiunii orientale. Poate și altcineva ar fi putut să 
preia această misiune și ar fi dus-o la capăt cu mai 
mult succes, dar mă întreb dacă ar fi avut răbdarea 
și tenacitatea să ia asupra lui toată osteneala și 
munca și să suporte toate luptele și adversităţile. O 
întreprindere atât de grea, depinde adesea mai mult de 

temperament, decât de capacitate. De aceea, după 27 
ani de domnie în care am avut o viaţă aspră, presărată 
cu lovituri dure ale destinului, pot să privesc în urmă 
cu o anumită mulţumire și să mă tem că activitatea 
și rezultatele mele vor fi supuse unei critici aspre”. Și 
avea dreptate. Istoria nu numai că nu l-a judecat, dar 
l-a așezat printre cei mai mari ctitori de ţară.

„carol i, un brâncoveanu 
al culturii române”?
Cei care nu aveau prea multă simpatie pentru 

dinastia Hohenzollern pe tronul României îl prezentau 
pe Carol I ca pe un zgârcit, care cu greu scotea bani 
din buzunar pentru vreo binefacere publică. Nu-l 

Regele Carol I împreună cu țarul Ferdinand al Bulgariei, la Sinaia. 1898
Muzeul Național Peleș
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Imagini din timpul lucrărilor 
de construcție a castelului Peleș
Muzeul Național Peleș
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Regele Carol I pe terasa  
castelului Peleș
Muzeul Național Peleș
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Castelul Peleș, ctitoria regelui Carol I. 
Fațada de est. Începutul secolului XX
Muzeul Național Peleș
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Castelul Peleș, ctitoria regelui Carol I.
Fațada de sud. Începutul secolului XX
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Castelul Peleș: terasa de nord, 
sala de muzică și sala maură. 

Începutul secolului XX
Muzeul Național Peleș
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Castelul Peleș: terasa cu busturi, 
terasa de sud și pergola. 
Începutul secolului XX
Muzeul Național Peleș
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Castelul Peleș - sălile  de arme
Muzeul Național Peleș
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Castelul Peleș - sala de biliard
Muzeul Național Peleș

Castelul Peleș - dormitorul regelui 
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Castelul Peleș - 
cabinetul de lucru 
al regelui Carol I
Muzeul Național Peleș

Castelul Peleș - 
sufrageria

Muzeul Național Peleș
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Regele Carol I în vizită 
la Universitatea din Iași. 1904

Biblioteca Academiei Române
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cunoşteau. Sau voiau să-l denigreze. Carol I nu se 
considera „un Brâncoveanu al culturii române”, cum 
o va face mai târziu Carol al II-lea, nepotul său, căruia 
multe i s-ar putea reproşa în conducerea ţării, dar nu 
şi în atitudinea faţă de cultură. Dimpotrivă. Indiferent 
de faptul că prin susţinerea culturii a vrut să-şi creeze 
o imagine şi o platformă politică. Unchiul său, Carol 
I, era mai puţin preocupat de tam-tamul din jurul 
gesturilor sale, dar nu mai puţin eficient. El a pus 
bazele Fundaţiei Universitare Carol I, în mai 1891 şi, 
într-un palat construit de arhitectul Paul Gottereau, 
a înfiinţat Biblioteca Fundaţiei (în mai 1914 va fi 
inaugurată o nouă aripă a palatului, azi Biblioteca 
Centrală Universitară). A sprijinit ridicarea Muzeului 
de Istorie Naturală, inaugurat în 1906, a susţinut, 
sub forme diferite, Academia Română (căreia avea 
să-i şi lase prin testament 600 000 lei), a contribuit 

la mărirea continuă a bugetului Ministerului Cultelor 
şi Instrucţiunii Publice. Societăţii Regale Române de 
Geografie, al cărei preşedinte era, regele Carol I i-a 
oferit o donaţie anuală în valoare de 1 000 lei. Ajutoare 
financiare a oferit, pentru perioade mai lungi sau 
mai scurte, Teatrului Naţional din Bucureşti (5 000 
de lei), Jockey-Club-ului, Cercului Militar, Operei, 
Ateneului Român sau, în 1881-1882, Teatrului 
Italian. Subvenţii a acordat regele pentru editarea 
Etymologicum Magnum Romaniae. 

Pe lista burselor figurează cu 600 lei pe 
trimestrul ianuarie-aprilie 1896 Al. Tzigara Samurcaş, 
cu 1 200 lei gravorul Gabriel Popescu, cu 4 000 lei, în 
1902, fiii doamnei Kremnitz. Mai găsim 100 de lei 
pe lună, între octombrie-aprilie, bursa unui student la 
Bruxelles, 600 de lei, în 1901, bursa pe trei luni a lui 
Ion Steriadi, 1 200 de lei, bursa acordată lui George 

Familia regală la sfințirea bisericii Sf. Nicolae din Iași. 1904
Muzeul Național Peleș
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Enescu între ianuarie-iunie 1902, 2 000 de lei, bursă 
anuală acordată pe doi ani de către regina Elisabeta, ca 
urmare a unei solicitări (nu ni se spune din partea cui), 
600 lei copiilor lui Ferdinand Ficher. Burse primesc, 
de asemenea, Gr.G. Duca, I.N. Popovici, Iustina 
Hancu, Camelia Cornescu, Victor Sterea, Anna 
Lange, Oprea Popa, I. Manolescu, tineri de diferite 
profesii şi specializări. 

Chiar dacă nu făcea mult caz de donaţiile sale, 
Carol voia totuşi ca lumea să ştie de ele. Pentru că, 
după tradiţia suveranilor Europei, regalitatea trebuia 
să iasă în faţă prin gesturile ei, să se implice în viaţa 
culturală, în înfrumuseţarea localităţilor, în educarea 

naţiunilor. În orice caz, mai cu seamă într-o ţară ca 
România, unde oamenii cu bani nu prea se îndemnau 
să-şi cheltuie averea pe acte de cultură, el urma să fie 
un exemplu. Îşi propusese să fie un model social de la 
început. De aceea dăruia câte un ceas oamenilor cu 
care venea în contact. Ca să-i înveţe punctualitatea. 
N-a reuşit să-i schimbe. Nu schimbi mentalităţi 
peste noapte. Dar a încercat. Imaginea de zgârcit era 
întărită la Carol de dorinţa lui de a şti totdeauna ce 
se întâmpla cu banii, pe ce erau cheltuiţi. Chitanţele 
eliberate de diferiţi furnizori erau întocmite în cele 
mai mici detalii. Societatea românească nu era 

Suveranul României vizitând Școala Primară de Băieți „Carol I” din Iași
Muzeul Național Peleș
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obişnuită cu reguli contabile. S-a obişnuit greu, odată 
cu modernizarea care a venit şi peste români. 

Pentru Carol, un ajutor preţios în opera sa de 
binefacere culturală era soţia sa. Ea susţinea cultura 
prin investiţii din caseta proprie, prin achiziţionarea 
de lucrări de artă, prin burse acordate pentru studii în 
străinătate, prin cenaclul de la Peleş. Pentru Elisabeta 
viaţa era construită din artă şi fapte caritabile. Trăia cu 
adevărat clipe de mare bucurie atunci când îl asculta 
pe Enescu, preferatul ei, sau când privea un tablou de 
Grigorescu, pe care-l cumpărase şi ca să-l încurajeze 
pe artist. „Era o minunată iniţiatoare şi femeia cea mai 
generoasă şi altruistă ce am întâlnit vreodată”, scria 

principesa Maria despre Elisabeta. Pilda regală pe 
care o dau primii suverani ai României va fi urmată 
de moştenitorii lor, Ferdinand, Maria, Carol al II-lea, 
la un nivel şi mai întins şi cu efecte şi mai vizibile. Să 
le acordăm Cezarilor ceea ce li se cuvine. 

Carol I se înscrie „în categoria colecţionismului 
aristocratic din cea de a doua jumătate a secolului 
al XIX-lea, ce prelungește un fenomen existent în 
familiile regale și nobiliare din veacurile anterioare”. 
El a făcut la noi ceea ce au făcut în Prusia Wilhelm-
Friedrich al IV-lea, în Bavaria Ludwig al II-lea, 
în Anglia prinţul consort Albert de Saxa Coburg, 
sau familiile aristocrate Metternich, Liechtenstein, 

Regele Carol I și Familia regală a României la Biserica Trei Ierarhi din Iași. 1904
Muzeul Național Peleș
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Familia regală la inaugurarea 
Expoziției Naționale.1906
Muzeul Național Peleș
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Esterházy, Schönborn-Buchheim, Czernin sau 
Rothschild. Carol a fost contemporan cu iubitori de 
artă faimoși: Richard Wallace, creatorul Muzeului 
Wallace, Henri-Eugéne d’Aumale, fiul lui Louis-
Philippe, fondatorul Muzeului Chantilly, Émilien 
conte de Nieuwerkerke, ministrul Artelor și director 
general al muzeelor Franței, în timpul lui Napoleon 
al III-lea. El este fondatorul colecţiilor Coroanei 
României. Cea mai importantă este colecţia de 
„tablouri vechi”, constituită între 1879-1890 (care a 
devenit baza Muzeului Naţional de Artă al României).

Familia de Sigmaringen, din care făcea parte, 
se distinge prin reprezentanţii săi colecţionari și 
constructori de castele. Și Karl Anton și Leopold, 
tatăl, respectiv fratele lui Carol, aveau colecţii de 
pictură, de arme, de arte decorative, de manuscrise, 

gravură, numismatică. În castelul de la Sigmaringen, 
Karl Anton inaugurase un muzeu în 1867, în prezenţa 
lui Wilhelm I, regele Prusiei. 

Biblioteca de la Castelul Peleș este o dovadă 
peremptorie a preocupărilor artistice ale lui Carol 
I. În 1948, când a fost naţionalizat castelul, George 
Oprescu a făcut un inventar al bibliotecii acestuia. 
Din 2165 de volume, 1 500 proveneau din timpul lui 
Carol I. Marea majoritate a acestora erau de istoria 
artei și arhitecturii, lucrări și reviste de artă germane, 
franceze, italiene. Al. Tzigara-Samurcaș, în excelenta 
sa operă dedicată lui Carol I, ne spune că nu lipsea 
din biblioteca lui Carol I niciun tratat fundamental 
de istoria artei și arhitecturii publicat între 1848-
1900. Carol I era, așadar, suficient de pregătit pentru a 
înzestra instituţia monarhiei române cu un patrimoniu 

Guvernul României în anul Jubileului de 40 de ani de 
domnie ai regelui Carol I. 1906
Muzeul Național de Istorie a României

Familia regală privind Expoziția Națională de pe terasa 
Palatului Artelor. 1906
Muzeul Național de Istorie a României
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artistic de valoare. Mai întâi unul de pictură, incluzând 
ceea ce s-a numit colecţia de „tablouri vechi”. 

Pentru constituirea colecţiei, la recomadarea 
tatălui său, Carol va face apel la Felix Bamberg, doctor 
în filosofie, istorie și estetică, autor al unor remarcabile 
studii de istorie a artei și, în același timp, expert de 
artă și el însuși colecţionar, diplomat al Prusiei și apoi 
al Germaniei la Paris și apoi la Genova, Messina și 
Nisa, timp de aproape 30 de ani. Bamberg îl îndeamnă 
pe rege să participe la licitaţiile mai importante din 
Europa timpului, pentru cumpărarea de tablouri și îi 
vinde el însuși mare parte din colecţia sa de Rafael, 
Tizian, Rubens, Cranach, Velásquez, Rembrandt. 

Așa se naște, între 1879-1890, colecţia sa de tablouri 
vechi, în care intrau 89 de lucrări italiene, 50 flamande 
și olandeze, 14 germane, 28 spaniole, 26 franceze și 
una engleză. Constituită târziu, în comparaţie cu 
alte colecţii europene, colecţia lui Carol nu e lipsită 
de capodopere. Între ele opere semnate de El Greco, 
Zurbaran, Murillo, Velásquez, Rembrandt, Rubens, 
Tintoretto, Rafael, Van Dyck, Carpaccio, Clouet, 
Louis David, Tiepolo, Correggio. 

Primul catalog al colecţiei avea să-l redacteze, 
în 1898, Léo Bachelin, bibliotecar al regelui, după 
stabilirea sa, în 1889, în România. Bachelin studiase 
Literele la Berlin și Strasbourg și era profesor de 

Ceremonia de inaugurare a Expoziției Naționale, la Arenele Romane.1906
Muzeul Național Peleș
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latină, franceză și germană (limbi pe care le predă 
și în România). Într-o ediţie de lux, pusă de Carol 
I la dispoziţia marilor muzee europene, catalogul 
colecţiei va populariza valorile artistice adunate de 
rege. Alături de originale, colecţia de pictură a lui 
Carol I cuprindea cópii după mari maeștri. Ele au 
fost adunate în spiritul epocii, pentru a imprima „un 
caracter fastuos reședinţei regale” și arătau predilecţia 
regelui pentru subiecte cu caracter religios și romantic. 
Erau și cópii executate de tineri artiști români aflaţi 
la studii în Europa, cu burse din caseta regală (Otilia 
Oteteleșanu sau Gheorghe Bălănescu). Cópiile erau 
executate, iniţial, în forme reduse, apoi trimise regelui, 

care făcea o selecţie în funcţie și de locul stabilit 
pentru a fi expuse, și abia după aceea erau realizate 
pe pânză, în ulei, reproducând în cele mai mici detalii 
originalul (până la pete sau degradări). Între cópii erau 
și reproducerile strămoșilor, preluate de la castelul din 
Sigmaringen (între 1883-1886). 

Pe lângă originale și cópii ale unor renumiţi 
pictori europeni, regele se înconjoară și de imagini 
documentare din lumea valahă peste care domnea. 
Erau acuareliști care îl însoţiseră pe Carol în vizitele 
sale prin ţară, între care un loc aparte îl deţineau 
Amedeo Preziosi și Carol Popp de Szathmári, 
amândoi aflaţi în slujba Curţii princiare. 

Regele Carol I și regina Elisabeta vizitând Expoziția Națională.1906
Biblioteca Academiei Române
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Ceremonia de inaugurare a Expoziției Naționale, la Arenele Romane.1906
Muzeul Național Peleș
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Regele Carol I ținând un discurs la inaugurarea Bibliotecii Fundațiilor Regale. 1914
Muzeul Național Peleș
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După modelul tatălui său, regele a creat la Peleș 
și o colecţie de sticlărie artistică, cu piese germane, 
austriece, franceze, din cristal de Boemia sau englezesc, 
de Webb, cu piese din manufacturile din Murano sau 
de la Nancy. 

O colecţie preţioasă a suveranului era cea de 
arme, pentru el o colecţie de suflet. Reper i-au fost 
colecţiile din castelul de la Sigmaringen. Cele mai 
importante achiziţii de arme le va face între 1900-
1910, adică în perioada în care arhitectul Karel Liman 
amenajează Marea sală de arme de la Peleș cu piese, 
probabil, provenind din colecţii particulare austriece 
(cum preciza Ruxanda Beldiman, care a studiat 

catalogul colecţiei de arme al lui Julius Scheurer, rămas 
în manuscris). Colecţia avea circa 4 000 de piese și 
cele mai multe erau la Peleș. În Marea sală de arme 
erau 1 300. Erau apoi în Sala Mică, în Vechiul Tezaur 
și în Sala Maură. Cele mai vechi erau din secolul al 
XV-lea (deci au și valoare istorică). Piese germane, 
spaniole, franceze și italiene. 

O altă colecţie era cea de numismatică, al cărei 
fond principal era constituit din circa 200 de piese de 
proveninţă grecească și romană, cărora li s-au alăturat 
piese rare de proveninţă munteană sau moldavă din 
secolul al XV-lea. Pentru această colecţie regele va 
amenaja în aripa de nord-est un cabinet numismatic 
în miniatură, comandând sculptorului Martin Stöhr 
un mobilier special. 

Tuturor acestora li se adăugau colecţii de 
tapiserii de Aubusson, Beauvais, din secolele al XVII 
-lea și al XVIII -lea, de covoare de Buhara, Mosul, 
Kirman, Șirvan. 

Cu colecţiile sale, colecţionarul Carol avea să 
participe la expoziţii în ţară și în străinătate: în 1873, 
la Expoziţia internaţională de la Viena, în 1898 la 
Amsterdam, expoziţie dedicată lui Rembrandt, sau 
la Expoziţia de la Hotel Herdan din București. Cu 
colecţiile sale, Carol I a apropiat și mai mult România 
de Europa, ţelul propus de la începutul domniei sale. 
O dată în plus, se dovedea a fi un rege providenţial. 
Adică regele de care românii aveau nevoie în acel 
moment al istoriei lor.

Carte poștală tipărită cu ocazia Jubileului de 40 de ani 
de domnie a regelui Carol I. 1906
Muzeul Național de Istorie a României

Carte poștală jubiliară. 1906
Muzeul Național de Istorie a României
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Regele Carol I și regina Elisabeta, în trăsură, cu ocazia aniversării zilei de 10 Mai
Muzeul Național Peleș
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Regele Carol I alături 
de țarul Ferdinand al 
Bulgariei, la Rusciuk. 1902
Biblioteca Academiei Române

Regele Carol I și țarul Ferdinand 
al Bulgariei. 1910
Biblioteca Academiei Române
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Regele Carol I vizitând Mausoleul 
Eroilor de la Plevna. 1902
Biblioteca Academiei Române
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Regele Carol I la Sinaia
Muzeul Național Peleș

Regele Carol I la Constanța
Muzeul Național Peleș

Regele Carol I în vilegiatură în Germania
Muzeul Național Peleș
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Regele Carol I în vacanță în Germania
Muzeul Național Peleș
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din păcate a fost şi ...1907 
Și au fost mulţi morţi. Prea mulţi. Cifra 

victimelor a fost de mai multe ori invocată. În 
Parlament, în aprilie 1907, primul ministru, I.I.C. 
Brătianu, dăduse cifra de 419 victime. Cifra pusă 
în circulaţie de Ministerul de Război era de 421 de 
morţi. Ion N. Lahovari, la 16 martie 1911, dădea cifra 
de 700 de morţi („și prea mult că au fost 700”). Vasile 
G. Constantin Morţun, la 8 decembrie 1911, dădea 
„nici 500”. Aceste cifre erau considerate mincinoase 
de C. Mille (și nu numai de el) în „Adevărul”, în 
„Dimineaţa” și în „Le Courrier européen”. În aceste 
ziare, C. Mille dădea cifrele de 13 000, 12 000 de 
morţi și se stabilea la 11 000. Generalul Averescu 

dădea în 1937 cifra de 2 000-2 500 „cuprinzând și 
militarii asasinaţi”. 

Acestea sunt cifrele care s-au dat până acum. 
Iată însă că s-a ivit o altă sursă, care ne pune la 
dispoziţie alte date. Date provenind de la un om care 
a văzut dosarele răscoalei şi a lucrat pe ele. E vorba de 
generalul Gheorghe Dabija, care în 1910 era căpitan, 
şef de cabinet al generalului Crăiniceanu, ministrul 
de Război în acel moment. Gheorghe Dabija a lăsat 
memorii păstrate la Secţia de manuscrise a Academiei 
Române şi nepublicate până acum. Iată ce scrie acesta: 
„ La începutul lui februarie 1910, ministrul de Război 
generalul Crăiniceanu, îmi spune: - Mâine vei merge 
cu mine la Palatul Regal, la orele 11. Am întrebat 

Regele Carol I într-un grup de ofițeri din care fac parte și generalii Constantin Coandă și Alexandru Averescu
Arhivele Naționale ale României
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pe ministru care este motivul? – Nici eu nu ştiu. 
Generalul Mavrocordat mi-a telefonat ca să vin mâine 
la Palat cu dumneata. A doua zi ne-am dus. Generalul 
Mavrocordat a spus următoarele: - M. S. Regele are 
un număr de dosare asupra răscoalelor din 1907, care 
sunt secrete şi care vor fi înapoiate Ministerului de 
Interne şi Ministerului de Război de unde au fost 
aduse. M.S. doreşte să aibă un rezumat foarte exact al 
acestor dosare, în cel mult 100-120 de pagini, pentru 
că se tot vorbeşte şi se scrie prin ziare că ar fi fost peste 
11 000 de morţi. M.S. Regele doreşte să cunoască 
adevărul şi de aceea m-a însărcinat pe mine să vă rog 
pe dumneavoastră, domnule Ministru, să încuviinţaţi 
ca această lucrare să fie făcută de căpitanul Dabija, pe 

a cărui discreţie se poate conta[...] Vă rog să-i cedaţi 
câtva timp numai pentru după amiezile; dumnealui va 
veni la Palat şi va lucra singur într-o cameră. Domnia 
Sa va păstra cheia de la dulapul în care sunt puse 
dosarele. Acesta este înaltul ordin al M.S. Regelui. 
Ministrul a trebuit să se supuie. Mă miram foarte 
mult de însărcinarea ce mi se dăduse şi care putea să 
fie încredinţată foarte bine unui aghiotant regal. Mai 
târziu am aflat motivul; a fost o iniţiativă personală 
a generalului Mavrocordat. Domnia sa mă cunoştea 
bine de la Batalionul 4 Vânători (1893-1895) şi de la 
Şcoala Superioară de Războiu (1897-1899). A doua zi 
m-am apucat să execut lucrarea ordonată. M-am trezit 
cu 32 dosare mari, rău ordonate, rău clasate, unele fără 

Regele Carol I fotografiat de generalul Alexandru Averescu în timpul unei călătorii pe Dunăre
Arhivele Naționale ale României
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inventare. A trebuit să fac două lucrări preliminare: a) 
să clasez materia din nou, astfel ca să urmeze aceeaşi 
ordine în toate dosarele; b) să fac inventar pentru 
fiecare dosar. Apoi să mă apuc de lucru, pentru a 
face un rezumat. În trei săptămâni, lucrând de la 3-7 
după amiaza, am terminat lucrarea, scrisă fiind şi la 
maşină de către un bun dactilograf de la Ministerul 
de Războiu; ea avea 114 pagini. Trebuie să spun că 
numărul total al celor ce fusese (ră) împușcaţi în toată 
ţara se ridica la 1 786 morţi, iar nu la mai mult, după 
cum se vorbea în public și cum se scria prin o parte 

din presa noastră. Cel puţin 
aceasta era cifra ce reieșea din 

cele 32 dosare ce am avut atunci 
la îndemână. Toate aceste dosare 

au rămas atunci la Palatul Regal, eu 
le-am predat cu un inventar general, 

în care am trecut numărul dosarului, 
cuprinsul și câte pagini are fiecare dosar. 

Ce s-o fi făcut în urmă cu toate acele dosare 
nu mai știu”.  

Aşadar, 1 786 de răsculaţi au murit la 1907. 
E singura cifră fără aproximaţie care ni s-a păstrat. 
Şi e singura care provine de la un militar cunoscut 
al armatei române, un general de încredere, de mare 
probitate. E şi singura dedusă din cercetarea directă a 
arhivelor statului. 

Ce s-a întâmplat cu dosarele răscoalei existente 
în aceste arhive? Când a plecat de la guvern în 1910, 
I.I.C. Brătianu, ministru de interne la 1907, a luat 
cu el dosarele răscoalei de la minister. Pentru a nu fi 
folosite de adversarii politici împotriva lui, a motivat 
el. O parte dintre aceste documente, adunate în 
dosare, câte unul pentru fiecare judeţ, au ajuns, după 
1947, în mâinile lui Mihai Roller, „istoricul” de o 
aşa de tristă amintire al primei perioade comuniste 
din România. El a publicat, trunchiat, o parte dintre 

Regele Carol I
Biblioteca Academiei Române
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aceste documente, altele au fost reluate şi publicate 
după 1960. În anii imediat următori colectivizării 
agriculturii, la împlinirea a 60 de ani de la răscoală, un 
grup de cercetători a întreprins investigaţii în satele 
răsculate, urmărind numărul morţilor, al tuturor 
morţilor, nu doar al acelora dovedit împuşcaţi, din 
februarie-martie 1907, înregistraţi de catastifele 
bisericeşti, sau de acelea ale primăriilor, atâţia cât au 
fost înregistraţi. Cu toată dorinţa păturii guvernante 
comuniste de atunci de a ajunge astfel la cifra de 
11 000, pe care propaganda regimului o vehicula în 
toate împrejurările pentru a învinui astfel „burghezo-
moşierimea”, rezultatul cercetării de teren a fost 
dezamăgitor. Ea nu reuşeşte, cu toate „eforturile 
statistice”, să depăşească cifra de circa 3 000 de 
morţi. Şi atunci s-a renunţat la publicarea cercetării 
întreprinse. A circulat şi zvonul că, tocmai din această 
cauză, au dispărut atunci mărturiile oficiale, câte 
mai rămăseseră, pentru ca cercetarea istorică să nu 
dovedească nimic şi să rămână astfel, contestată sau 
nu, cifra de 11 000. 

Regele, evident, a încuviinţat represiunea în 
calitatea sa de cap al forţelor armate. El a primit în 
acele zile mai mulţi oameni politici. Dintre ei, doar 
Al. Marghiloman a consemnat discuţiile purtate. La 
9 martie, într-o zi de vineri, a convocat un consiliu de 
miniştri la palat. Era încă guvernul conservator condus 
de Gh.Gr. Cantacuzino, un guvern slab, măcinat de 
contradicţii interne între cantacuzini şi takişti (adepţi 
ai lui Take Ionescu) şi atacat cu violenţă din afară 
de junimişti, neprezenţi în guvern, şi de liberali. Cu 
prilejul acestui consiliu, unde pe ordinea de zi era 
problema răscoalei, Take Ionescu a propus retragerea 
conservatorilor şi aducerea liberalilor. Cantacuzino a 
combătut ideea, după cum a combătut şi o listă de 
măsuri propusă de rege de ieşire din situaţie, pe motiv 
că „miniştrii aveau să propună măsuri, nu Coroana” 
(conservatorii n-au fost niciodată obedienţi faţă de 
suveran). După consiliu, Gh.Gr. Cantacuzino s-a 
întâlnit cu P.P. Carp, liderul junimiştilor, şi au propus 
o nouă formulă de guvern. Dar regele avea mai multă 
încredere în liberali (ca întotdeauna, de altfel) şi la cele 
mai importante posturi din guvern în acel moment, la 

Regele Carol I (din albumul „Armata 
Română. Marelui ei căpitan”). 1902
Muzeul Național de Istorie a României
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Interne şi la Război, au fost puşi doi oameni de viitor: 
Ion I.C. Brătianu şi generalul Averescu. Acesta din 
urmă, pentru prima oară ministru, venea aureolat de 
studii militare strălucite în Italia şi de faima unui om 
energic şi foarte capabil. 

Generalul Averescu, în 48 de ore, a întocmit 
o hartă a distribuirii trupelor şi „pentru ca familia 
regală să nu aibă nici un amestec direct în acţiunea 
de potolire am pus diviziile direct sub ordinele mele”, 
declara Averescu în 1937. Şi de îndată trupele au trecut 
la potolirea răscoalei. Cu o rapiditate şi cu o îndârjire 
neaşteptate. Pentru că răscoale mai fuseseră în Vechea 
Românie, dar fuseseră stinse destul de repede, fără 

a fi necesare intervenţii atât de masive şi de rapide 
ale armatei. Mai fusese folosită armata în 1888. Dar 
numai Corpul 2 de Armată, chemat în Muntenia 
din Moldova. În 5 zile, 16 000 de soldaţi fuseseră 
deplasaţi în judeţele revoltate. În 1888 liniştea fusese 
restabilită în 14 zile, deci într-o perioadă mai lungă 
decât în 1907. Şi nu se folosiseră tunuri! 

Pentru ce în 1907 această concentrare de forţe 
şi transformare a ţării în zonă de operaţiuni militare? 
Pentru ce această grabă, această precipitare în acţiunea 
represivă? Există o singură explicaţie. Aceea pe care 
o dă Averescu în 1937. Serviciile de informaţii ale 
armatei anunţau, în martie 1907, concentrări de 

Regele Carol I
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trupe austro-ungare la graniţele de vest şi de nord ale 
ţării. La Ministerul de Externe se primiseră veşti, pe 
canale diplomatice, despre intenţiile austro-ungare 
de a-l ajuta pe regele Carol în reprimarea răscoalei 
prin trimiterea de trupe în România. Alexandru 
Marghiloman credea şi el că „Austria sprijinită de 
Germania ar fi oferit participarea trupelor ei - şi sub 
imperiul acestei propuneri de o înfăţişare apăsătoare, 
guvernul a făcut să vorbească tunul şi a luat măsuri 
expeditive”. Barbu Ştirbei confirma faptul spunându-i 
lui Marghiloman: „Trebuie să fie adevărat, căci 
Szekulics (bancherul confident al lui Carol) mi-a 
spus că regele ameninţase cu abdicarea dacă un soldat 
austriac ar fi trecut graniţa”. 

Este într-adevăr de neînchipuit în ce poziţie 
s-ar fi pus ţara, regele ei şi, dincolo de toate, cât 
de mult ar fi avut de suferit conştiinţa naţională 
românească cu prezenţa trupelor ungureşti şi austriece 
în ţară, împuşcând ţăranii români! Aşa s-ar explica 

deci rapiditatea cu care s-a mişcat armata, folosirea 
artileriei grele, execuţiile sumare[...] Aşa s-ar explica 
şi numărul mare de victime. Acest număr este acela 
dat de Gheorghe Dabija. Până astăzi cifra stabilită de 
el, pe baza cercetării arhivelor este cea mai veridică. 
Este singura pe care o propunem şi o susţinem. E 
cazul să se renunţe la improvizaţii. 

Cu prilejul răscoalei de la 1907 s-a verificat 
încă o dată o necesitate pentru orice stat civilizat. 
Aceea potrivit căreia actele oficiale trebuie să rămână 
acolo unde le este locul, în arhivele statului. Ele n-au 
ce căuta în arhive particulare, de unde se pot „rătăci”, 
cum s-a întâmplat şi în cazul acesta. O învăţătură 
care n-a servit istoriei noastre (de obicei învăţăturile 
istoriei nu servesc). E de ajuns să amintim rezultatele 
alegerilor din noiembrie 1946, numărul şi identitatea 
„teroriştilor” din 1989. Trebuie să avem curajul să ne 
luăm în posesie propria istorie. 

Regele Carol I împreună cu marele duce Friedrich de Baden
Muzeul Național Peleș

Regele Carol I la masa de lucru
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Regele Carol I, regina Elisabeta și Kronprinzul 
Wilhelm al Germaniei. 1909
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Aspecte din timpul vizitei în România a Kronprinzului Wilhelm al Germaniei. 1909
Muzeul Național Peleș; Arhivele Naționale ale României
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Familia regală a României 
împreună cu arhiducele 
Franz Ferdinand și soția 
acestuia, la Sinaia. 1909
Muzeul Național Peleș



REGELE CAROL I
CTITORUL ROMÂNIEI MODERNE

189

Regele Carol I 
cu arhiducele Franz 
Ferdinand și Ion I.C. 
Brătianu. 1909
Muzeul Național Peleș

Regele Carol I și arhiducele Franz Ferdinand al Austro-Ungariei, la Sinaia. 1909
Muzeul Național Peleș
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Regele Carol I 
și marele duce 
Vladimir Alexandrovici 
asistă la manevrele 
militare efectuate 
pe platoul Bucegi. 1907
Muzeul Național Peleș

Regele Carol I, 
marele duce Vladimir 

Alexandrovici, 
principele moștenitor 

Ferdinand și principele 
Carol. 1907

Muzeul Național Peleș



REGELE CAROL I
CTITORUL ROMÂNIEI MODERNE

191

Regele Carol I și marele duce Vladimir Alexandrovici trecând în revistă trupele. 1907
Muzeul Național Peleș

Regele Carol I și marele duce Vladimir Alexandrovici. 1907
Muzeul Național Peleș

Regele Carol I și marea ducesă Maria Pavlovna a Rusiei. 1907
Muzeul Național Peleș
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Regele Carol I și generalul Averescu, șeful Marelui Stat 
Major în timpul celui de-al Doilea Război Balcanic. 1913
Arhivele Naționale ale României

Carte poștală dedicată victoriei armatei române în cel de-al 
Doilea Război Balcanic. 1913
Muzeul Național de Istorie a României

Regele Carol I asistă la trecerea trupelor în Bulgaria
Arhivele Naționale ale României

Comandanții armatei române studiind harta operațiunilor
Arhivele Naționale ale României
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Regele Carol I în timpul campaniei din Bulgaria. 1913
Muzeul Național Peleș
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Regele Carol I și generalul Alexandru Averescu
Muzeul Național Peleș

Regele Carol I la Măgurele, în timpul Războiului Balcanic
Muzeul Național Peleș
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Regele Carol I și principele 
moștenitor Ferdinand, 
comandantul Armatei Române
în timpul celui de-al Doilea 
Război Balcanic
Muzeul Național Peleș

Regele Carol în Bulgaria, 
în timpul celui de-al Doilea 

Război Balcanic
Muzeul Național Peleș
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Regele Carol I inspectând trupele
în timpul celui de-al Doilea 
Război Balcanic
Muzeul Național Peleș

Regele Carol în Bulgaria, 
în timpul celui de-al Doilea 

Război Balcanic
Muzeul Național Peleș
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ţarul nicolae la constanţa

La 18 iulie 1913, ziarul „Adevărul” prelua o știre 
apărută în „Le Figaro” despre o apropiată logodnă a 
principelui Carol al României cu ducesa Olga, fiica 
cea mare a ţarului Rusiei, Nicolae al II-lea. Știrea 
era reluată la 30 iulie, când se dădeau alte detalii, și 
cititorii erau anunţaţi de o vizită apropiată în Crimeea 
a prinţului Ferdinand, însoţit de Maria și de fiul lor 
Carol. Era dată și o fotografie a ducesei Olga. 

Ipoteza unei eventuale căsătorii fusese 
anunţată de ziarul „Universul” încă în aprilie 1913, 
când principele Carol făcuse o vizită la Ialta. Misiune 
politică ori o viitoare logodnă?, se întreba ziarul, 
referindu-se la același zvon. „Dimineaţa” din 21 iulie 
cita „Le Figaro”, care făcea aluzie la faptul că Rusia 
insistase pentru o satisfacere a cererilor României la 
conferinţa ambasadorilor de la Petersburg, din martie 
1913, tocmai pentru că se dorea căsătoria uneia dintre 
fiicele ţarului cu tânărul Carol, „băiat voinic și chipeș, 
deprins cu toate sporturile”. Ziarul „Le Figaro” din 
31 iulie anunţa din nou apropiata vizită la Livadia, în 

Crimeea, a lui Carol, însoţit de mama sa, principesa 
Maria. Ziarul extindea proiectul viitoarelor căsătorii, 
incluzând-o și pe Elisabeta, a treia fiică a ţarului, care 
urma să-și ia de soţ pe George al Greciei. 

La 15 august „Universul” prelua o fotografie 
a două dintre fiicele ţarului, Olga și Tatiana, din 
„Ľ Illustration”, indicând-o pe cea din urmă ca pe 
viitoarea soţie a lui Carol, Olga fiindu-i destinată 
lui Alexandru al Serbiei. Totul era privit prin prisma 
intenţiilor Rusiei în Peninsula Balcanică, la care făcea 
referire și presa germană. 

„Fiicele ţarului erau educate cam ciudat”, cum îi 
spunea marea ducesă Maria Alexandrovna principesei 
Maria în 1913. Nu se duceau la operă sau la teatru și 
preferau compania unor ofiţeri de marină „de mâna 
a doua”. Familia princiară română, după o vizită în 
Germania în 1913 (aici Maria, la braţul împăratului 
Wilhelm al II-lea, inaugurase o nouă bibliotecă și se 
bucurase de o primire fastuoasă), a plecat în Rusia. 
Carol avea atunci 20 de ani. A cunoscut-o pe ducesa 
Olga. Nu i-a plăcut. O găsea urâtă. Nici ea nu-l plăcuse 

Regele Carol I îl întâmpină pe țarul Nicolae al II-lea la coborârea de pe iahtul imperial „Standart”. Constanța, 1914
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pe Carol. Cine ştie de ce? Spre bucuria omului politic 
liberal D.A. Sturdza, care declara arhiepiscopului 
catolic Raymund Netzhammer că i s-ar frânge inima 
dacă proiectul acesta matrimonial s-ar realiza.

Cei doi tineri aveau să se vadă din nou la 
Constanţa, la 1 iunie 1914, unde Familia imperială 
rusă făcea o vizită Familiei regale române. Prilej 
de mari pregătiri în oraşul nostru de la mare. Scrie 
Dragalina: „Programul vizitei a fost astfel întocmit: 
Sosirea iahtului imperial Standart la ora 10.00. Te 
Deum la Catedrală. Prânz intim la pavilionul regal 
de pe dig. Ceai intim la bordul iahtului Standart, la 
ora 16.00. Paradă militară la 17.30. Dineu oficial la 
Palatul regal din oraș, la ora 20.00. Întrunirea familiilor 
imperială și regală la pavilionul regal de pe dig, la 
ora 22.15. Plecarea iahtului Standart la ora 23.00. În 
vederea executării acestui program, s-au luat măsurile: 
s-a construit, din paiantă și stucco, o mare sală de 
recepţie, alături de Palatul regal din oraș. Această sală, 
în care urma să se dea dineul oficial, împodobită cu 
plante și flori, iar coloanele înfășurate în ghirlande de 

brad și cu impozante ziduri false, avea într-adevăr un 
aspect măreţ; pe esplanadă, în lungul falezei, unde se 
afla cazinoul, aleea a fost mult lărgită pentru defilarea 
trupelor, unindu-se ambele capete cu străzile orașului, 
prin pante ușoare pentru defilarea ostașilor și mai 
ales a tunurilor trase de cai; peste drum de Cazinou, 
mai spre port, s-a construit din paiantă și stucco un 
pavilion în stil românesc, pentru cei care aveau să 
asiste la defilarea armatei, familiile imperială, regală 
și invitaţii; s-au curăţat și reparat străzile, s-au văruit 
toate clădirile și s-a pavoazat întregul oraș cu drapele 
ruso-române și cu covoare. Și, în fine, au fost aduse 
din alte garnizoane trupe multe, de toate armele. 
Acum putea veni ţarul!”.

Înainte de venire, dr. Constantin Angelescu, 
ministrul Lucrărilor Publice, și Vasile Morţun, 
ministrul Internelor, au oferit un banchet „copios” 
ziariștilor români și străini, „în „luxosul salon-
restaurant” al vasului „Împăratul Traian”. 

Evenimentul trebuia promovat și mai ales 
comentat cum se cuvenea. Cu aproape două săptămâni 

Regele Carol I și țarul Nicolae al II-lea asistă la defilarea trupelor. Constanța, 1914
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înainte de vizită, la Constanţa ancorase crucișătorul 
rus „Almaz”, cu inspectorul general al jandarmeriei 
militare rusești, cu un secretar de stat și cu numeroși 
funcţionari superiori din Rusia, pentru a pune la 
punct securitatea Familiei imperiale. Regele Carol 
I venise și el la Constanţa, cu o săptămână înainte, 
și se instalase în pavilionul Elisabetei, în ideea de a 
supraveghea direct lucrările de pavoazare a orașului 
și a portului. 

În oraș a fost deplasat un numeros personal 
poliţienesc de elită, la care s-a adăugat cel rusesc, 
firește. Erau 500 de sergenţi de stradă și șefii tuturor 
poliţiilor din ţară, plus compania de jandarmi pedeștri 
din Capitală. Fuseseră ridicate mai multe arcuri de 
triumf cu becuri electrice multicolore și peste tot erau 
lampioane. În Piaţa Independenţei fusese amenajat un 
arc de triumf cu inscripţia Dumnezeu să păzească pe 
ţar. 

De la locul de debarcare, pe traseul pe care 
urma să-l parcurgă ţarul, totul era împodobit cu 
kilometri de ghirlande de flori naturale. În oraș 

sosiseră trei aeroplane care urmau să facă zboruri 
demonstrative pentru Familia imperială, cu ofiţerii 
de aviaţie Constantin Beroniade, Andrei Popovici și 
Alexandru Pașcanu la manșă. Cu o zi înainte de vizită, 
sosiseră la Constanţa membrii guvernului, ai corpului 
diplomatic și funcţionari civili și militari. 

În ziua sosirii înalţilor oaspeţi, duminică, 
1 iunie 1914, trupele erau postate pe străzi, de la 
grădina publică până la farul de lângă hotelul Carol. 
Constanţa era în mare agitaţie: trupe, muzici militare, 
public pretutindeni. La 8 și jumătate au început să 
sosească la pavilion oficialităţile, la 9 accesul spre 
tribune a fost oprit. Pe la 10 fără un sfert, dimineaţa, 
au venit monarhii și demnitarii Curţii la Pavilionul 
reginei. Carol I și principele Ferdinand erau costumaţi 
în uniforme de ofiţeri ruși. Tot V. Dragalina scrie: „În 
dimineaţa acelei frumoase zile de primăvară, cu cerul 
albastru și marea calmă și scânteietoare, au apărut la 
orizont două puncte negre – iahturile – urmate de două 
șiruri de puncte albe - flota rusă din Marea Neagră. 
La mare distanţă de coastă flota s-a oprit, lăsând 

Familia regală română întâmpină Familia imperială rusă la sosirea în portul Constanța, 1914
Muzeul Național Peleș
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să se apropie doar iahturile Standart, pe care se afla 
ţarul cu familia imperială, și Steaua Polară, pe care se 
aflau oficialităţile. Atunci artileria instalată pe ţărmul 
mării, deasupra portului, a tras 21 de salve. România 
saluta astfel intrarea iahtului imperial în apele noastre 
teritoriale. Acest salut ar fi trebuit dat de o navă de 
război, însă în port nu se afla decât bricul Mircea, 
navă-școală fără tunuri. Odată cu salutul artileriei 
noastre, o escadrilă de cinci avioane, sub conducerea lui 
Valentin Bibescu, a zburat spre iahturile rusești, după 
care s-a înapoiat la bază. Aviatorii noștri de atunci 
s-au mândrit cu acest raid, considerându-l un tur de 

forţă. Pe cheul, așternut cu pietriș foarte fin aștepta 
întreaga noastră familie regală, afară de Carmen 
Sylva, care rămăsese la Pavilionul regal. Regele Carol 
I și principele moștenitor Ferdinand erau îmbrăcaţi 
în uniformă de infanterie rusă, cu tunici simple, la un 
rând de nasturi, de postav gri, cu o decoraţie Lâna de 
aur la primul nasture, fără vreun cordon pe piept, iar 
pantalonii vârâţi în cizme, cu sabia la șold. Aceasta era 
uniforma Regimentului rus nr. 18 Vologda, al cărui cap 
era regele Carol I, principele Ferdinand fiind înscris 
în același regiment. Principele Carol era în uniformă 
de locotenent de vânători români, cu pieptul acoperit 

Vizita țarului Nicolae al II-lea și a Familiei imperiale ruse la Constanța. 1914
Muzeul Național Peleș
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cu decoraţii și stele, plus un mare cordon. Principele 
Nicolae, copil de 11 ani, era într-un costum alb de 
marinar, cu pantaloni lungi. 

Imediat ce pasarela de debarcare de la Standart 
a fost lăsată pe cheu, a coborât ţarul urmat de ţarină, 
de ţarevici și cele patru mari ducese, fiicele ţarului. O 
companie de onoare a prezentat armele, în timp ce 
fanfara intona imnul imperial rus. 

Ţarul Nicolae al II-lea, de 46 de ani, era mic de 
statură, slab, cu ochii albaștri și o mică bărbuţă blondă 
în formă de cioc. Era îmbrăcat foarte simplu, în tunică 

albă la un rând de nasturi, cu pantaloni negri în ghete 
și sabie. Ţarina Alexandra Feodorovna, de 42 de ani, 
era foarte înaltă și slabă, cu figura lunguiaţă și osoasă, 
cu ochii pierduţi; era îmbrăcată în rochie neagră, lungă 
până la pământ.Ţareviciul Alexei, de 10 ani, blond și 
slăbuţ, era îmbrăcat în costum alb de marinar, la fel cu 
prinţul Nicolae”.

Iahtul Standart al ţarului a fost condus la 
acostare, lângă pavilionul reginei, unde aștepta și 
ministrul de externe rus Sazonov. Erau orele 11.00. 
Oaspeţii au descins pe pământ românesc. Ţarul s-a 

Vizita țarului Nicolae al II-lea și a Familiei imperiale ruse la Constanța. 1914
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îmbrăţișat cu regele Carol. Primarul Constanţei, 
Virgil Andronescu, i-a oferit ţarului tradiţionala pâine 
și sare, pe o tavă de aur, cu vorbele: În numele orașului 
Constanţa sunt fericit și mândru de marea onoare ce mi 
s’a acordat de a ura bună venire Maiestăţei Voastre și 
Augustei familii Imperiale pe pământul României. Ţarul 
i-a răspuns: În numele meu, al Împărătesei, al familiei 
imperiale mulţumesc pentru călduroasele urări ce mi le 
faceţi pe pământul românesc. Tava era din aur, gravată 
cu emblema orașului Constanţa și, de jur-împrejur, 
cu majuscule, erau scrise cuvintele: „ROMÂNIA 1 
IUNIE 1914”. Tava, împreună cu o solniţă, tot din 
aur, au fost dăruite ţarului. 

Ni s-a păstrat un film al vizitei. Familia 
imperială rusă a fost purtată în uralele mulţimii 
spre catedrala orașului. Regele Carol I şi ţarul într-o 
trăsură descoperită, în alta ţarina şi regina Elisabeta, 
marile ducese în automobile. La ieşirea de pe dig, 
unde era regimentul 5 Roşiori, trăsurile s-au oprit 
cam brusc, speriind-o pe ţarină, motiv pentru care nu 
a mai participat la serviciul divin oficiat de episcopul 
Nifon al Dunării de Jos. O tribună imperială era 
amenajată lângă farul de la capătul Bulevardului 
Elisabeta (Farul Genovez). Regele Carol, în uniformă 
rusească, părăsind locul din care s-a aflat iniţial, 
în dreapta tribunei, alături de ţar, a luat comanda 
trupelor şi a defilat cu acestea prin faţa ţarului şi a 
familiei imperiale. 

În discursul său, regele Carol I a insistat pe 
rolul României „de a contribui printr-un echilibru 
stabil şi prin relaţiuni cordiale între toate statele din 
această parte a Europei, la menţinerea acestei păci 
binefăcătoare”. Era aluzie la Pacea de la Bucureşti 
din 1913, la încheierea căreia nicio mare putere nu 
participase, dar cu ale cărei hotărâri guvernanţii 
români voiau să-i convingă şi pe cei mari. Cu Rusia, cu 
prilejul acestei vizite a ţarului chiar reuşeau. Nicolae al 
II-lea şi-a exprimat, la rândul lui, „solidaritatea pentru 
interesele popoarelor din zonă” şi a omagiat influenţa 
„binefăcătoare pe care România a exercitat-o acum în 
urmă sub înţeleapta conducere a regelui său”, dar şi 
„fericita dezvoltare a raporturilor noastre de prietenie 
şi bună vecinătate”. „România e o ţară liberă care 

poate avea prieteni şi în afară de gusturile şi capriciile 
domnilor de la Viena”, scria ziarul Dreptatea, care 
lua încurajarea Rusiei drept „cea mai poruncitoare 
confirmare a politicei României şi alianţei ei cu Serbia 
şi Grecia”. 

Scrie Pierre Gillard: „Seara, la ora opt, toată 
lumea s-a reunit din nou la un dineu de gală, care a 
fost servit într-o frumoasă sală construită cu această 
ocazie. Aspectul era fermecător, zidurile și plafonul în 
stucco alb, semănat cu mici lămpi electrice, aranjate cu 
gust, plantele verzi și florile grupate în mod armonios, 
toate acestea formau un ansamblu de linii și culori 
foarte plăcut ochilor. Împăratul, având în dreapta și 
stânga lui pe regina Elisabeta și pe principesa Maria, 
ocupa centrul unei mese lungi, la care luaseră loc 
optzeci și patru de oameni. Împărăteasa se afla în 
faţa lui, între regele Carol și principele Ferdinand. 
Olga Nicolaievna stătea alături de principele Carol 
și răspundea cu graţia ei obișnuită la întrebările lui. 
Cât privește pe celelalte trei mari ducese, care cu 
greu puteau ascunde plictiseala de care sufereau în 
asemenea circumstanţe, se întorceau adesea spre mine, 
ca dintr-o ocheadă hazlie să mi-o arate pe sora lor”. 

Despre fiicele ţarului aflăm de la Virgil 
Dragalina, așa cum le-a văzut el la Constanţa: „Marile 
ducese Olga și Tatiana, de 19 ani și respectiv 17 ani 
și jumătate, erau la fel de ’năltuţe și subţiri, cu figuri 
foarte plăcute, cu deosebire că ovalul feţei ducesei 
Olga era perfect, pe când al ducesei Tatiana mai 
slăbuţ, iar tenul îl aveau alb-auriu și foarte curat. 
Amândouă erau îmbrăcate în elegante rochii albe, 
lungi mult sub genunchi, după moda vremii. Purtau 
pălării cu bordura mică și penaj răsfirat, din egretă, ce 
le stătea foarte bine. Marea ducesă Maria, de 16 ani, 
era bondoacă și voinică, cu figura lipsită de distincţie, 
la fel îmbrăcată în rochie albă, mai scurtă, cu pălărie 
albă simplă. Marea ducesă Anastasia, de 14 ani, era o 
bondoacă cu figură mai simpatică, cu coadă pe spate, 
subţirică, încă nedezvoltată și îmbrăcată la fel ca 
ducesa Maria”.

S-ar zice, după Gillard, că Olga și Carol 
se simţeau bine împreună. Dar același Gillard 
consemnează o discuţie pe care a avut-o cu ducesa 
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Olga înainte de plecarea la Constanţa: „La începutul 
lunii iunie 1914, într-o zi pe când mă aflam singur 
cu Olga Nicolaievna, ea mi-a spus pe neașteptate, 
cu sinceritatea imprimată de multa încredere și 
simplicitate ce îi erau obișnuite în raporturile dintre 
noi, încă din timpurile când era o fetiţă: – Spuneţi-mi 
adevărul, domnule, vă rog. De ce mergem în România? 
Încurcat, am răspuns: – Cred că este o vizită de politeţe pe 
care o face împăratul, întorcând vizita regelui României. 
– Da, probabil acesta este pretextul oficial, dar motivul 
adevărat… Oh! Ştiu că nu sunteţi direct informat, dar 
sunt sigură că toată lumea vorbește despre mine, iar 
dumneavoastră trebuie să știţi… Și cum eu am făcut un 
semn afirmativ din cap, ea a adăugat: – Ei bine, dacă 
nu voi fi de acord, nu se va face. Tata mi-a promis că nu 
mă forţează... și eu nu vreau să părăsesc Rusia. – Dar 
v-aţi putea întoarce de câte ori aţi dori!– Chiar și așa, 

aș fi o străină pentru ţara mea. Sunt rusoaică și vreau să 
rămân rusoaică”. 

La Constanţa, cei doi tineri n-au vorbit 
despre sentimentele lor. Pentru că nu le aveau. 
Dragalina nu constată nicio apropiere între cei doi. 
Mai curând indiferenţă. Părinţii lor nu abordează 
subiectul în discuţiile pe care le au. De nicăieri nu 
rezultă. Tot Gillard scrie despre ziua următoare vizitei 
la Constanţa: „Am aflat că proiectul de căsătorie 
fusese abandonat sau cel puţin amânat sine die; Olga 
Nicolaievna obţinuse victoria!”. Și adaugă: „Cine ar 
fi putut să prevadă atunci că, prin această căsătorie, 
Olga Nicolaievna ar fi scăpat de înfiorătoarea soartă 
ce o aștepta”. 

De pe terasa mare a pavilionului regal din port, 
Virgiliu Dragalina își aduce aminte de seara târzie a 
acelei duminici imperiale și regale de la Constanţa: 

Familia regală română și Familia imperială rusă la Constanța. 1914
Muzeul Național de Istorie a României
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„De acolo de pe terasă se vedea orașul feeric luminat, 
dar mai ales cazinoul ce părea un glob incandescent; 
iar marea parcă se trezea sub razele lunii, care atunci 
ieșea deasupra orizontului, roșie, însângerată. Oare 
luna care venea de departe, de la oamenii aceia 
abrutizaţi de alcool și mizerie, vroia să atragă atenţia 
sau să ameninţe? Ţărmul mării, cât se vedea cu ochii, 
Agigea, Tuzla spre Mangalia, era incendiat cu tot felul 
de focuri de artificii, explozii pe cer, focuri bengale, 
mori care se învârteau, șerpi luminoși de kilometri. 
Întregul ţărm ardea. Această întrunire de adio a durat 
aproximativ 40 de minute. Garda era la front într-o 
ţinută impecabilă când musafirii și amfitrionii coborau 
scările. Și aproape toţi au privit spre gardă. Ţarul 
salutând, un salut molatec, marile ducese surâzând, 
principesa Marioara spunând „mâine pescuim”, iar 
marea ducesă Tatiana privind mai întâi la întreaga 
gardă, apoi la mine, drept în ochi și surâzând nespus 
de trist, de parcă ar fi spus: „N-o să ne mai vedem 
niciodată”. 

de ce am rămas neutri

Decizia României de a rămâne neutră la 
începutul Primului Război Mondial a fost luată chiar 
înainte de Consiliul de Coroană de la Sinaia, din 3 
august 1914. Regele Carol anunţase deja, la Viena şi 
Berlin, neutralitatea ţării în războiul care tocmai se 
dezlănţuia. Este ultimul însemnat eveniment istoric 
românesc la care Carol va mai participa. El îi declara 
lui Ottokar Czernin, ministrul Austro-Ungariei la 
Bucureşti, la 27 iulie 1914, că, în cazul unui război cu 
Rusia, cu greu s-ar putea conta pe sprijinul României, 
deoarece Rusia va răsturna guvernul austrofil de 
la Sofia şi va aduce la putere unul rusofil, iar acesta 
din urmă ar avea grijă imediat ca armata română să 
fie ocupată la frontiera cu Bulgaria. În acelaşi timp, 
afirma regele, chestiunea românilor din Transilvania 
a stârnit în aşa măsură opinia publică din România 
împotriva Ungariei, încât o colaborare a celor două 
armate era aproape imposibilă. „Regele m-a asigurat 
că dacă ar putea să-şi urmeze chemarea inimii, armata 
sa ar lupta necondiţionat de partea Triplei Alianţe, dar 
aşa nu se poate, de un an de zile s-au schimbat aşa de 

Schimb de telegrame între împăratul Franz Josef 
și regele Carol I. 15/28 - 16/29 iulie 1914
Muzeul Național de Istorie a României
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multe încât nu mai este în stare să respecte tratatul” 
scria Czernin lui Berchtold, ministrul de externe 
austro-ungar (era vorba, desigur, de tratatul României 
cu Puterile Centrale din 1883). 

Ministerul de Externe german intervine pentru 
a schimba atitudinea neutrală a regelui României cu 
una favorabilă Centralilor. Însărcinatul cu afaceri 
german în România, contele Waldburg, cere audienţă 
la palat. Dar regele i-a spus şi lui că nu putea respecta 
pe deplin tratatul de alianţă împotriva Rusiei, că ar 
putea mobiliza cel mult două corpuri de armată. Restul 
armatei îi era necesar împotriva Bulgariei. Diplomaţii 
Centralilor nu reuşesc nici să-l determine pe regele 
Carol I să dea publicităţii tratatul secret de alianţă 
din 1883, pentru că, spunea el, nu poate să-şi respecte 
obligaţiile asumate prin acest tratat (telegrama lui 
Lászlo Szögyény-Marich către Berchtold din 29 iulie 
1914). Regele Carol putea garanta doar neutralitatea 
strictă a României. Aceluiaşi Waldburg regele îi 
declară, la 29 iulie, că „sprijinirea Austriei este foarte 
problematică” şi, o zi mai târziu, la cererea fermă de 
publicare a tratatului secret, regele se mulţumeşte să 
răspundă că se va sfătui cu primul său sfetnic. 

La 30 iulie regele Carol I îi vorbeşte 
iarăşi ministrului plenipotenţiar Czernin despre 
imposibilitatea respectării tratatului secret de alianţă, 
aducând acum, în prim-plan, argumentul ameninţării 
pe care o reprezenta flota rusească din Marea Neagră, 
care „ar distruge Constanţa şi ar debarca trupe acolo. 
România ar fi, aşadar, învinsă şi apoi în ţară ar izbucni 
imediat revoluţia”. Obiecţia lui Czernin că toate aceste 
eventualităţi existau şi pe vremea când s-a încheiat 
tratatul, a rămas fără efect.

Imposibilitatea participării României la război 
alături de Puterile Centrale o hotărâse şi guvernul 
înainte de Consiliul de Coroană. În seara zilei de 
28 iulie, Ion I.C. Brătianu convocase un consiliu de 
miniştri la vila lui Costinescu de la Sinaia. Le-a pus 
tuturor întrebarea: Ce facem?... Membrii cabinetului 
au răspuns printr-o altă întrebare: Ce legături existau 
între România şi Puterile Centrale? Primul ministru 
răspunde la rându-i că nu ştie (în realitate ştia, după 
cum ştiau într-o măsură mai mică sau mai mare toţi cei 

prezenţi), dar indiferent dacă exista sau nu o alianţă, 
toţi au fost de acord că faţă de chestiunea românilor din 
Ardeal şi faţă de sentimentul public, regatul nu putea 
să ia armele alături de Austro-Ungaria. Alăturarea la 
Tripla Alianţă în 1883 şi reînnoită de mai multe ori 
după aceea fusese justificată de izolarea diplomatică a 
României după Conferinţa de la Londra, din martie 
1883, în chestiunea Dunării şi de intenţiile foarte 
ofensive ale Rusiei în zona balcanică. Tripla Alianţă 
era atunci singurul grup de puteri pe care guvernanţii 
de la Bucureşti se puteau rezema. Evident că asuprirea 
românilor din Ardeal, Banat, Bucovina se opunea ab 
initio la o alianţă cu asupritorii lor, dar înainte de a 
întări elementul românesc subjugat, trebuia salvată 
existenţa României neatârnate, căci numai în jurul ei 
se putea realiza, când împrejurările ar fi îngăduit-o, 
unirea tuturor de acelaşi neam. 

Alianţa trecuse prin momente dificile, îndeosebi 
în 1892-1894, cu mişcarea memorandistă, sau în 
1912-1913, cu criza din Balcani, dar rezistase totuşi, 
factorii care o susţineau fiind mai puternici decât 
aceia care o contraindicau. Ceea ce erodase continuu 
această alianţă era chestiunea românilor transilvăneni. 
Ottokar Czernin recunoştea că ea stătea „ca o stâncă 
uriaşă între Viena şi Bucureşti”. Căci după 1883 
asuprirea fraţilor de peste Carpaţi nu numai că nu 
încetase, dar sporise până într-atât, încât, de cele 
mai multe ori, de Austro-Ungaria se putea vorbi mai 
curând ca de un stat vrăjmaş decât ca de unul aliat. 

Politica de deznaţionalizare a guvernanţilor 
maghiari pusese, în aceste relaţii, multă dezlănţuire 
pasională, cu greu stăpânită. Căci, dacă Statul român 
nu putea decât să se gândească la acea Dacie politică, 
realizarea ei fiind în funcţie de împrejurări general-
europene, în schimb, nu putea să fie dezinteresat de 
soarta românilor de dincolo. „Avem noi, românii din 
România dunăreană, cel mai mare interes ca fraţii 
noştri de peste Carpaţi să trăiască şi să înflorească, 
pentru că din viaţa lor se întăreşte însăşi a noastră viaţă; 
pentru că înflorirea lor umple de miresme grădina 
întregului neam”, scria Alexandru Dimitrie Xenopol 
în septembrie 1911. ,,Noi ţinem ca să rămână români, 
şi pentru a-şi apăra firea şi limba lor, le trimitem, de 
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peste munţi, toată inanimarea ce ne stă în putere”. Cu 
alte cuvinte, asigurarea naţionalităţii de care vorbea 
Mihai Eminescu în 1876, în remarcabilul său articol 
România şi Austro-Ungaria. Alexandru D. Xenopol 
folosea cuvintele revoluţionarului maghiar Lajos 
Kossuth, care scria în 1848: „A pierde naţionalitatea 
este a muri ca popor. De aceea naţionalitatea şi limba 
sunt mai scumpe decât liberatea; căci libertatea 
pierdută se poate recâştiga, dar naţionalitatea 
niciodată”. Şi, fireşte, Alexandru D. Xenopol nu 
înţelegea de ce, ceea ce era aşa de preţios pentru 
unguri, ar fi fost fără valoare pentru români. Regele 
Carol avertizase Berlinul, în mai multe rânduri, că nu 
va mai putea ţine alianţa dacă ea era condusă de la 
Viena şi germanii nu interveneau pentru a modera 
politica de maghiarizare forţată din Transilvania.

Petre P. Carp, cel mai înfocat sprijinitor al 
alianţei, alături de Dimitrie A. Sturdza şi după rege, se 
vedea silit să-i spună prinţului Bernhard von Bülow, 
în aprilie 1914, la Roma: „România s-a unit cu Tripla 
Alianţă numai în credinţa că conducerea va rămâne 
în mâna Germaniei, căci între România şi Austro-
Ungaria există contraste prea puternice. Astăzi avem 
în România, ca şi în Italia, impresia că conducerea 
Triplicei a alunecat de la Berlin la Viena. România 
va urma cu greu, în caz de complicaţii războinice, o 
Triplice dirijată de Austria. Eu voi rămâne credincios 
Germaniei; însă dacă în caz de război conducerea 
Triplei Alianţe va fi la Viena, după cum pare astăzi, eu 
voi rămâne singur”. Aşa a şi fost.

La Consiliul de Coroană din 3 august, regele va 
încerca totuşi să impună şi un alt punct de vedere decât 

Petre P.Carp, susținător al intrării în război 
alături de Puterile Centrale
Muzeul Național de Istorie a României

Ion I.C. Brătianu, remarcabil om de stat, președintele 
Consiliului de Miniștri în 1914
Muzeul Național de Istorie a României
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cel al menţinerii neutralităţii. Încearcă alăturarea de 
Centrali în război: „Nous devons nous décider quelle 
voie est à suivre. J’envisage en premier lieu comme 
possibilité la neutralité, mais l’histoire prouve que 
les pays qui restent neutres dans une conflagration 
générale sont reduits à figurer au second plan et à 
être ecartés des décision prises à la conclusion de la 
paix. La Roumanie ne mérite pas d’être exposée à une 
pareille humiliation. L’autre hypotèse qui se presente 
est celle de nous prononcer pour l’une ou l’autre des 
groupes qui se trouvent en guerre. Je doute que ce soit 
dans le sentiment du pays de nous ranger du côté de 
la Russie”. 

Îi urmează la cuvânt Theodor Rosetti, Petre 
P. Carp, Alexandru Marghiloman, Ion Grădişteanu, 
Take Ionescu, Mihail Pherekyde, Emil Costinescu, 
Ion I. C. Brătianu, Ion Lahovari, Vasile G. Morţun 
(este ordinea în care au intervenit). Au fost şi dispute 
între vorbitori. În timpul uneia dintre Petre P. Carp 
şi Ion I.C. Brătianu, a sosit o telegramă de la Roma. 
Era ştirea oficială a neutralităţii Italiei. Toţi vorbitorii, 
cu excepţia lui Petre P. Carp, au cerut păstrarea 
neutralităţii (argumentaţia juridică a dat-o cel mai 
bine Alexandru Marghiloman). 

La sfârşitul dezbaterilor, cei prezenţi au votat. 
O intrare în război de partea Puterilor Centrale a fost 
votată de regele Carol şi de P.P. Carp. Toţi ceilalţi 
erau pentru neutralitate. Nu este folosit termenul de 
neutralitate, ci acela de expectativă armată. „Aşadar, nu 
este o neutralitate ceea ce s-a hotărât, ci expectativă; în 
acest timp ne vom pregăti şi nu vom părăsi expectativa, 
decât mergând contra Rusiei după declaraţia unanim 
admisă a domnului Emil Costinescu”, cum îi relata 
Carol I lui Constantin Stere, vorbele spuse la sfârşitul 
discuţiilor din Consiliu pentru a-i mai îndulci 
suveranului amărăciunea […]. A fost şi momentul 
când s-a ridicat în Consiliu problema Basarabiei. 
Nu era normal ca România să pună problema acestei 
provincii româneşti? Dacă România nu mergea cu 
Antanta în război, pentru că nu putea sări dintr-o dată 
dintr-o alianţă într-alta, trebuia oare uitat că românii 
erau peste tot în jurul statului român independent? O 
scurtă discuţie pe marginea Basarabiei, în care această 

provincie era asemănată cu Alsacia şi Lorena, nu făcea 
decât să pună, o dată în plus, în evidenţă, faptul că 
idealul naţional românesc era văzut în acel moment 
(într-un cadru de priorităţi), în primul rând, ca unul 
adunând laolaltă pe românii din Regat cu aceia din 
Ungaria şi Austria. 

Consiliul de Coroană s-a declarat unanim de 
acord că România nu va merge cu Rusia. Aşa cum 
nu mergea nici cu Austro-Ungaria. Deocamdată, ţara 
rămânea de veghe. Dar era limpede că neutralitatea era 
o soluţie de moment şi nu o politică pentru România, 
care avea de realizat idealul ei naţional. „A rămâne 
neutri până la sfârşit – scria istoricul Alexandru D. 
Xenopol – înseamnă a face o politică de iepuri […]. 
A lăsa să treacă acest moment, unicul pe care istoria 
ni-l pune la îndemână, pentru a ne rotunji statul cu 

Caricatură din revista „Furnica”. 1914
Muzeul Național de Istorie a României
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răşchiratul nostru neam, este a ne arăta nevrednici de 
a ne număra printre popoare; căci un popor trăieşte 
doar nu numai ca să mănânce de azi pe mâine, ci ca să 
îndeplinească un ideal pe pământ, şi mai mare şi mai 
îndreptăţit ideal ca cel al poporului român e greu de 
întâlnit pe lume”.

Hotărârile Consiliului de Coroană au fost 
comunicate Vienei şi Berlinului de către prim-
ministrul Ion I.C. Brătianu. El preciza că nu exista 
casus foederis pentru România, că ea nu putea participa 
la un război la declararea căruia nici nu fusese 
consultată. Totodată, pentru a nu indispune prea 
tare cancelariile celor două imperii centrale, Ion I. C. 
Brătianu declara că România renunţa la o prevedere 
din protocolul secret al Păcii de la Bucureşti din 10 
august 1913, care nu admitea o intervenţie militară a 
Bulgariei contra Serbiei, ceea ce nu era un gest amical 
faţă de Serbia, dar era faţă de Austro-Ungaria. La 
fel erau şi măsurile militare luate de guvern pentru 
asigurarea graniţelor, care acopereau şi frontierele 
Austro-Ungariei pe mai multe sute de kilometri, ceea 
ce permitea Austro-Ungariei să poată retrage, de pe 
frontul sârbesc, câteva corpuri de armată „în număr 
egal cu cele pe care România ar fi putut să le trimită 
la Prut. În plus, aceasta ar fi singura modalitate de a 
se asigura faţă de Bulgaria”. Brătianu spera că gestul 
României va fi considerat un gest „în concordanţă 
cu relaţiile prieteneşti” ale României cu imperiile 
centrale. 

O broșură anonimă, inspirată însă de cercurile 
oficiale române, arăta motivele pentru care România 
nu putea să aplice tratatul său de alianţă defensivă cu 
Tripla Alianţă: Austro-Ungaria începuse un război 
ofensiv contra Serbiei, pe când tratatul nostru era 
defensiv; se desfiinţa tratatul de la București, în care 
se recunoștea pentru prima oară dreptul statelor din 
Orientul Europei de a-și hotărî singure soarta lor; 
războiul început de Austro-Ungaria era un război de 
negaţiune a dreptului naţionalităţilor. „Ar fi fost un 
ajutor pe care îl dăm, azi, pentru a sugruma pe fraţii 
noștri și pentru a primejdui, mâine, existenţa statului 
nostru; […] nu numai că am fi fost complici ai propriei 
noastre deznaţionalizări, dar am fi renunţat pentru 

totdeauna, ceea ce era și mai grav, la unitatea neamului 
nostru, dărâmând un ideal ce nu l-am creat, ci l-am 
moștenit și pe care nu aveam dreptul a-l distruge”.

Neutralitatea României era sinonimă cu cea a 
Italiei. Motivată la fel juridic (nici Italia, nici România 
nu au fost informate de Austro-Ungaria cu privire la 
intenţiile sale, iar declaraţia de război adresată Serbiei 
nu era urmarea unui casus foederis). Nici în Italia, nici 
în România Parlamentul n-a fost consultat în privinţa 
atitudinii României faţă de războiul dezlănţuit în 
Europa. Doar prin reprezentanţii săi în Consiliul 
de Coroană. Ca și Parlamentul italian, și cel român 
era considerat în vacanţă, rămânând în afara sferei 
decizionale. De altfel, în toată perioada neutralităţii, 
Parlamentul, rar convocat, a avut un rol minor în 
definirea poziţiei ţării. Aceasta va mări distanţa dintre 
masa mare a alegătorilor şi reprezentanţii politicii 
româneşti. 

Şi războiul Începe 
Ameninţat de o revoluţie internă şi de 

naţionalismul sârb, contagios, Imperiul Habsburgic, în 
speranţa că va face doar un război limitat, alege calea 
pedepsirii Serbiei, cu toată ameninţarea intervenţiei 
ruseşti. Dar Austro-Ungaria nu acţionează înainte 
de a cunoaşte punctul de vedere al Germaniei. La 5 
iulie 1914, a doua zi după înmormântarea lui Franz 
Ferdinand, contele Hoyos, trimisul lui Wilhelm al 
II-lea, a cerut audienţă la împăratul Franz Josef. 
Wilhelm al II-lea considera că a sosit momentul 
unei acţiuni contra Serbiei. Această asigurare dată 
de Germania Vienei, a fost esenţială. Austria ştia de 
acum înainte că acţiunea ei, inclusiv un război limitat 
contra Serbiei, avea susţinerea deplină şi întreagă a 
Berlinului. Începutul Primului Război Mondial aici 
a stat, în această înţelegere dintre Viena şi Berlin cu 
privire la atitudinea faţă de Serbia.

Argumentul unui război limitat e întrebuinţat 
cel mai des. Termenii în care se judeca totul erau ai 
secolului al XIX-lea. Erau termenii conceptului de 
concert al naţiunilor. Naţiunile erau, desigur, doar 
marile puteri. Primul Război Mondial începe, fiind 
declanşat de Marile Puteri, fără consultarea statelor 
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de importanţă secundară sau al micilor state. Nici de 
o parte, nici de alta. 30 iulie – mobilizare generală 
în Rusia, noaptea de 30 spre 31 iulie – mobilizare 
în Austro-Ungaria, 1 august – mobilizare generală 
în Franţa şi în Germania, declaraţia de război a 
Germaniei contra Rusiei, 2 august – ultimatumul 
Germaniei către Belgia şi intrarea trupelor germane 
în Belgia, 3 august – declaraţia de război a Germaniei 
adresată Franţei, 4 august – declaraţia de război 
a Angliei către Germania, ca urmare a încălcării 
neutralităţii Belgiei. 

Totul începe, cum scrie istoricul francez 
François Cochet, ca o politică de risc asumat, dar rău 

calculat. Principala responsabilă a provocării tragediei 
pare a fi Austro-Ungaria, dar ea nu s-ar fi mişcat dacă 
n-ar fi fost susținută de Germania, care se baza pe 
faptul că Rusia nu va interveni. Calcul greşit. Cascada 
îşi pornise revărsarea. Responsabile sunt toate aceste 
mari puteri. Chiar dacă nu în mod egal. 

regele carol nu mai este

Sâmbătă 27 septembrie/10 octombrie, regele 
Carol I se stinge din viaţă. Vineri, în ultima zi a vieţii 
sale, făcuse o plimbare în jurul Peleşului, la prânz se 
întâlnise cu Ion I.C. Brătianu, apoi cu familia Procopiu 
(de la ei s-au auzit mai apoi vorbele lui Carol I: „Ţin 

Regele Carol I pe catafalc. 1914
Colecția Narcis Dorin Ion
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să se ştie că nu sunt contra realizării idealului nostru 
naţional”). Spre seară, îl primise în audienţă pe Virgil 
Arion. L-a anunţat pe Emanuil Porumbaru, ministrul 
de Externe, că a doua zi îl va primi pe ministrul grec 
în România, la încheierea mandatului său. Ultimii 
primiţi în audienţă, pe la orele 8 seara, au fost englezii 
Noel şi Charles Buxton. Ce destin curios! Şase zile 
mai târziu, în momentul în care cortegiul defunctului 
Carol I pleca de la Palat, cei doi fraţi englezi aveau să 
fie ucişi cu focuri de pistol la ieşirea lor de la Athénée 
Palace. Erau însoţiţi de tânărul Gheşov, fiul fostului 
prim-ministru al Bulgariei. Cei doi se aflau în Balcani 
pentru a organiza o ridicare a ţărilor ortodoxe de aici 

împotriva turcilor. Au fost ucişi de un student turc, 
Hassan Tahsin Effendi. S-a încercat, în epocă, să se 
facă o legătură între acest asasinat şi moartea lui Carol 
I. N-a fost însă nicio legătură. Reţinem episodul doar 
pentru că cei doi englezi fuseseră ultimii oaspeţi ai 
lui Carol I. Întrebarea, de ce totuşi îi primeşte regele 
Carol pe cei doi englezi, rămâne.

Aşadar, ziua de vineri, 27 septembrie, fusese o 
zi activă pentru rege. A încheiat-o cu obişnuita vizită 
de seară a doctorului Mamulea. Şi s-a culcat destul de 
bine dispus. Pe la 3 dimineaţa s-a trezit şi s-a plâns că 
nu mai poate respira. A fost chemat în grabă doctorul 
Mamulea. Dar n-a mai putut face altceva decât să 

Funeraliile regelui Carol I. 1914
Arhivele Naționale ale României
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constate decesul. Cauza medicală a morţii: afecţiune 
gravă a ficatului şi a inimii. 

S-a zvonit după aceea că regele ar fi fost otrăvit. 
Mite Kremnitz îi spunea lui Titu Maiorescu, la 18 
octombrie 1914, că fuseseră deja două încercări de a-l 
otrăvi şi că de ce n-ar mai fi fost, în definitiv, încă 
una, fatală. Simple fabulaţii răspândite de oameni 
răuvoitori şi din îndemnul propagandei germane. 
Carol I avea 75 de ani (îi împlinise la 20 aprilie 1914) 
şi în ultimele luni, în puternica stare de tensiune în care 
se afla, afecţiuni mai vechi se accentuaseră, grăbind 
un sfârşit care nu putea să mai întârzie mult. Dar 

Actul de deces al regelui Carol I. 27 septembrie 1914
Arhivele Naționale ale României

cei mai mulţi români nu cunoscuseră alt rege (Carol 
domnise 48 de ani). Şi orice zvon părea credibil. Scrie 
dr. Ion Mamulea: „Regele s-a odihnit liniştit până la 
ora 3.30 dimineaţa, când s-a deşteptat, trezind şi pe 
regina. La dreapta sa, pe o măsuţă, se afla o cutie de 
argint, totdeauna plină cu pesmeţi făcuţi în casă. A 
întins mâna luând un pesmet pe care l-a rupt în două, 
dând jumătate reginei. Au mâncat pesmetul şi au 
readormit. La 5 de dimineaţă, regina s-a deşteptat iar 
şi, privind spre rege, a avut impresiunea că nu respiră. 
Alarmându-se, a trimis după mine. Sosii către 5.30. 
Regele avea o faţă senină, uşor colorată, ochii închişi, 
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pielea caldă încă, expresiunea unui om care doarme 
adânc, fără cea mai uşoară urmă de suferinţă. Constat 
însă cu durere că nu mai respira, iar inima sa, care 
atâtea stăpânise şi îndurase, încetase a mai bate”.

Moartea regelui a impresionat lumea politică, 
în măsura în care ceva ce trebuia să se întâmple s-a 
întâmplat. „În sfârşit s-a întâmplat şi nu-ţi vine să 
crezi că e adevărat”. Când a aflat ştirea, la Cotroceni, 
principele Ferdinand a început să plângă îndurerat, dar 
şi tulburat de ce-l aştepta. Principesa Maria plângea 
şi ea. Martha Bibescu, care era lângă ea, n-a putut 
desluşi bine dacă lacrimile erau pentru bătrânul Carol 
„respectat, dar nu şi iubit”, sau pentru domnia soţului 
ei care începea în mijlocul unor griji covârşitoare. 

Îndată, după sosirea la Sinaia a principelui moştenitor 
Ferdinand, a Mariei, a tânărului Carol (ceilalţi copii, 
Elisabeta, Maria şi Nicolae erau deja la Peleş), Ion 
I.C. Brătianu a convocat un consiliu de miniştri la 
care i-a invitat pe Al. Marghiloman, Take Ionescu, pe 
şefii opoziţiei, Mihail Pherekyde şi Petru Th. Missir, 
pe preşedinţii corpurilor legiuitoare, în sfârşit pe 
Toma Stelian şi Vintilă Brătianu. De faţă mai erau şi 
Victor Antonescu, Constantin Antoniade, secretar de 
stat la Ministerul de Justiţie şi, desigur, Barbu Ştirbei, 
administratorul Domeniilor Regale. 

Principele Ferdinand i-a înmânat lui I.I.C. 
Brătianu testamentul regelui, scris de el însuşi într-
un caiet, în limba română. Primul ministru i-a 

Funeraliile regelui Carol I: cortegiul mortuar străbate Bucureștiul
Biblioteca Academiei Române
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Funeraliile regelui Carol I
Arhivele Naționale ale României

dat citire. Prin testament, tot domeniul regal de la 
Sinaia, Buşteni, Predeal, împreună cu castelul Peleş 
erau lăsate moştenitorului Coroanei. Erau stabilite 
toate detaliile înmormântării, dar şi ale ceremoniei 
de proclamare a lui Ferdinand ca rege al României. 
Constituţia prevedea 10 zile pentru acest eveniment, 
dar Brătianu nu voia să prelungească locotenenţa 
domnească a guvernului mai mult de 24 de ore. Aşa 
că s-a hotărât ca, a doua zi, duminică, noul rege să 
depună jurământul în faţa Corpurilor legiuitoare 
convocate de urgenţă. La graniţele României bubuiau 
tunurile.

Carol I a fost soluţia de care era nevoie în acel 
moment. În toată domnia sa, el a fost stăpânit de 

simţământul datoriei mai mult decât de orice altceva. 
Şi, din acest punct de vedere, domnia lui a fost benefică 
pentru ţară. Prezenţa sa pe tron, o jumătate de veac, a 
asigurat României o stabilitate politică normală, care, 
la rândul ei, a înlesnit o muncă naţională rodnică. 
Înainte de a muri, regele Carol i-a spus lui N. Iorga: 
„Eu nu sunt contra îndeplinirii idealului naţional 
românesc. Vreau să se ştie că nu sunt contra. Dacă s-ar 
fi ţinut al doilea Consiliu de Coroană, toţi ar fi văzut-o. 
Să mergem însă înţelept făcând toate lucrurile la 
ceasul lor”. Sună ca un testament politic. Era un ultim 
sfat pe care îl dădea regele: să avem răbdare. El n-a 
mai avut. Ceasul lui s-a oprit la 27 septembrie 1914.
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creatorul reşedințelor regale din bucureşti

CAROL I
dr. nArcis dorin ion

Deși după sosirea la București, în mai 1866, 
principele Carol de Hohenzollern-Sigmaringen 
va locui, timp de peste două decenii, în reședințele 
domnești existente – fosta casă Dinicu Golescu 
din Calea Victoriei și așa numitul palat din Dealul 
Cotrocenilor – proclamarea regatului României, în 
1881, îl va determina pe regele Carol I să construiască 
două reședințe demne de noua sa poziție politică și 
socială. Sunt reședințele oficiale din Capitală ale 
Familiei regale, care au avut același ctitor: regele 
Carol I, pasionat colecționar de artă și ziditor de 
arhitectură rezidențială pe malul Dâmboviței sau în 
inima Carpaților.  

  Firesc, prima clădire de reprezentare oficială 
pentru Familia regală era Palatul regal din București. 
Dintre toate palatele regale, cel din București a fost 
reședinţa oficială prin excelenţă a regilor României, 
remarcabilă nu numai prin stilul arhitectonic și 
decorația interioară – perceptibilă în fiecare cameră 

sau salon – menită să-i confere luxul și grandoarea 
specifice unui palat de recepţii. Construit de primul 
rege venit pe Tronul României, Carol I, deoarece în 
București nu exista o reședinţă demnă de rangul său, 
palatul din Calea Victoriei va fi definitiv legat de 
numele celui de-al doilea rege Carol, care – ca urmare 
a unui incendiu devastator – l-a reclădit din temelii, 
realizând de fapt un nou palat, de dimensiuni mult 
mai mari, cu totul diferit de cel al înaintașului său.

Istoria Palatului regal din București începe 
cu primul deceniu al secolului al XIX-lea, când 
marele boier Dinicu Golescu (1777-1830) își ridica 
în Capitală o impozantă casă ce cuprindea 25 de 
camere și care – prin saloanele ei mari și luminoase 
– era destinată a fi folosită exclusiv pentru serate și 
recepţii. Construită „pentru viitorime”, cum spusese 
Dinicu Golescu, între anii 1812-1815, lângă Biserica 
Kretzulescu, clădirea a trecut în 1832 în proprietatea 
statului, care a instalat în ea Sfatul Administrativ. Între 
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anii 1834-1837, la cererea domnitorului Alexandru 
Dimitrie Ghica (1834-1842), casa a fost modificată 
după planurile inginerului Rudolf  Arthur Borroczyn 
și ale arhitectului Xavier Villacrosse pentru a putea fi 
folosită ca reședinţă domnească, dându-i-se numele 
de Curtea Domnească. Urmașii lui Ghica, domnitorii 
Gheorghe Bibescu (1842-1848) și Barbu Știrbey 
(1849-1853, 1854-1856) – care au locuit în propriile 
lor palate – au păstrat Curtea Domnească numai ca 
„palat de ţeremonie”1. Tot aici va locui și Alexandru 
Ioan Cuza în timpul domniei sale (1859-1866), 
în apartamentul domnitorului din aripa sudică, 
compus din șase camere, în timp ce al doamnei 
Elena Cuza avea patru camere, ambele comunicând 
prin garderobă și sala cameristelor, dispunere ce va fi 
păstrată și de noul locatar de după 1866, principele 
Carol2. 

După abdicarea forţată a lui Cuza, noul principe 
ales de Locotenenţa Domnească să ne conducă 
destinele, Carol de Hohenzollern-Sigmaringen, va 
ajunge în București, unde generalul Nicolae Golescu, 
membru al Locotenenţei Domnești, l-a condus și 
instalat în Curtea Domnească de pe Podul Mogoșoaiei 
(Calea Victoriei), fostă locuinţă a tatălui său Dinicu 
Golescu, unde principele Carol va locui până în 
1885. Uimirea pe care i-a produs-o Bucureștiul este 
consemnată în Memoriile regelui Carol I al României. 
De un martor ocular. Primit, „nu departe de Băneasa, 
o pădurice cu un castel neterminat încă, al fostului 
hospodar Bibescu”, unde primarul Bucureștiului, 
Dumitru Brătianu, îi înmânează cheile orașului, 
principele Carol „se urcă cu generalul Golescu și cu 
Ion Ghica într-o trăsură de gală deschisă, trasă de 
șase cai frumoși, și porni spre oraș, împresurat de 

Casa Dinicu Golescu - Palatul Domnesc din București
Biblioteca Academiei Române



REGELE CAROL I
CTITORUL ROMÂNIEI MODERNE

229

un stat major strălucit”3. După ce alaiul princiar a 
parcurs „așa-zisa șosea, loc de preumblare al societății 
bucureștene”, principele Carol a ajuns la bariera de 
acces a orașului, unde „casele, însă, mai puțin decât 
modeste, și pavajul îngrozitor nu păreau deloc să arate 
că Bucureștii s-ar număra printre cele mai mari orașe 
din Orient”4. Traseul a continuat pe artera principală a 
Bucureștiului acelei epoci, numită Podul Mogoșoaiei 
– rebotezată Calea Victoriei, în urma Războiului de 
Independență – unde „casele de pe pod erau foarte 
frumos decorate cu steaguri, coroane și ghirlande”. 
Aici uimirea principelui Carol va fi totală, în fața unei 
case care i-a fost prezentată drept palatul domnesc. 
„Alături de una din casele pe lângă care trecea convoiul, 
era postată o gardă de onoare cu un steag. Prințul 
întrebă pe însoțitorii săi: Qu՚est-ce qu՚il y a dans cette 
maison? Generalul Golescu răspunse cam încurcat: 
C՚est le palais... Prințul Carol crezu la început că nu-l 
înțelesese bine și întrebă cu îndoială: Où est le palais? 
– ceea ce puse pe general în și mai mare încurcătură. 
Arătă spre casa simplă cu un singur etaj. Chiar și 
înaintea acestui așa-zis palais pavajul era nespus de 
primitiv. Prințul era atât de zguduit în trăsură, încât 
cu greu se putea ține liniștit și în atitudine dreaptă”5. 
Dacă ar fi să dăm crezare Memoriilor princiare scrise 
de un martor ocular, nici priveliștea ce se înfățișa 
din camerele casei Golescu nu era prea îmbietoare 
pentru principele născut în somptuosul castel de la 
Sigmaringen: „Ferestrele acestor odăi dădeau spre o 
piață deșartă, murdară, unde se așeazaseră niște țigani 
și porcii se tăvăleau prin noroi”6.

Când a sosit în București, după ceremonia de 
la Mitropolie și de la Camera Deputaților, principele 
Carol „se retrase ca să se odihnească de ostenelile zilei 
și să-și viziteze noua locuință”, despre care Memoriile 
regelui Carol I ne informează că „statul a cumpărat-o 
înainte cu 15 ani” și „după ce a servit pe rând ca 
școală militară, cazarmă, spital și comandament, a 
fost transformată în reședință princiară”7. O reședință 
în care „odăile nu prea erau mari, dar de proporții 
plăcute”, deoarece „sub domnia prințului Cuza, ele 
fuseseră din nou și cu gust mobilate cu mobile de la 
Paris”8. Principele Carol va utiliza „odăile de la nord, 

în fața cărora era o mică clădire de gardă”, în timp 
ce însoțitorii săi – von Meyenfisch și von Werner 
– „primiră odăile de la sud, în care locuise în urmă 
prințul Cuza”. Concluzia autorului Memoriilor nu era 
deloc favorabilă fostei reședințe a lui Dinicu Golescu, 
de vreme ce se notează că „această casă curioasă 
deveni acum noul cămin al prințului german”9. Chiar 
dacă fusese crescut în reședințe de cu totul alt confort, 
principele german va fi nevoit să utilizeze, până în 
1885, modesta reședință bucureșteană, în care își 
va amenaja un apartament particular10, cu ajutorul 
arhitectului Paul Gottereau.

După cum își amintea regina Maria, regele 
Carol I „nu simțea nici un interes pentru palatul 
din București, veche casă boierească în care lipseau 
atât frumusețile, cât și farmecul și confortul. Nu 
vroi niciodată să cheltuiască un ban pentru a o 
îmbunătăți sau pentru a o mai împodobi; rămăsese, 
așadar, o clădire cam primitivă cu câteva odăi mărețe 
și o frumoasă scară de onoare, dar fără apartamente 
potrivite pentru găzduirea musafirilor”11.

Cum gusturile noului suveran erau diferite 
de cele ale foștilor domnitori, decorația reședinței 
domnești va fi influențată de eclectismul la modă în 
acea epocă. Între primele idei de redecorare a palatului, 
regăsim – la sugestia principelui Carol, în 1868 – 
amenajarea unei camere chinezești, pentru decorarea 
căreia se apelează la frații Badin. Aceștia îi comunicau 
viitorului rege că „poate vom reuși să găsim panouri 
gata confecționate, astfel încât să nu mai trebuiască 
decât să le fixăm la fața locului”12. Consemnată în 
inventarul din 1869, camera chinezească era astfel 
descrisă de Ulisse de Marsillac într-un articol din 21 
februarie 1869, intitulat Palatul princiar: „Tavanul 
este pictat în manieră chinezească și, pentru a imita 
cerul liber, artistul a pus grilaje pe niște oglinzi care 
dau impresia unei deschideri în gol. Vase mari și cupe 
din porțelan de China, trepiede și cutii din lemn de 
abanos împodobesc toate etajerele. Pereții dispar 
sub patru minunate gobelinuri, foarte bine păstrate 
și cu un desen foarte original, asortat cu întreaga 
ornamentație a salonului”13.
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Ebenistul principal care lucrează mobilierul 
la palat în această epocă este Martin Stöhr, care 
îl însoțise pe Carol în România încă din 1866 și 
care realizează „toate sculpturile în stejar învechit, 
care constituie unul din principalele ornamente ale 
palatului princiar”, după cum aprecia același Ulysse 
de Marsillac. Mare parte a pieselor de mobilier și artă 
decorativă au fost furnizate Curții princiare – în anii 
1869-1870 – de firme din Franța (A. Olbrich, Breul, 
Maison Heinlein, casa Rihouet, Blemont), cărora 
li se adaugă unele fabrici belgiene14. Tot acum apar 
menționate în inventarele de epocă – din 1869 – cele 
două biblioteci ale palatului (mare și mică), sala de 

biliard, sufrageria privată de lângă camera chinezească, 
salonul principesei, dormitorul principesei, budoarul 
principesei, camera de lucru a principelui, cabinetul 
mareșalului palatului, camera de gardă, camera 
domnilor adjutanți. Cabinetul de lucru și biblioteca 
(refăcută de sculptorul Stöhr în 1880) sunt încăperile 
preferate ale domnitorului Carol, aici fiind păstrate 
portretele familiei sale din Sigmaringen, bronzurile 
de artă, panopliile cu arme, tablourile. 

Într-unul din saloanele acestei reședințe 
domnești modernizate, la propunerea prim- 
ministrului Ion C. Brătianu, principele Carol a 
convocat, în 2 aprilie 1877, primul Consiliu de 

Domnitorul Carol I învestind un episcop, în Sala Tronului (acuarelă de Carol Popp de Szathmari). 1873
Muzeul Național Peleș
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Coroană – cu participarea foștilor șefi de guvern: 
Constantin Bosianu, Manolache Costache-Epureanu, 
Dimitrie Ghica, Ion Ghica, Mihail Kogălniceanu, 
Alexandru C. Golescu, precum și a lui C.A. Rosetti, 
președintele Adunării Deputaţilor – care a decis 
intrarea României în război pentru obţinerea 
Independenţei15. 

În timpul Războiului de Independență, palatul 
domnesc din București a primit oaspeți de seamă din 
rândul aliaților, între care împăratul Alexandru al II-
lea al Rusiei, care este primit de principele Carol în 
ziua de 27 mai/8 iunie 1877. Ceremonia este astfel 
descrisă în Memoriile regelui Carol I al României: 
„În fața Palatului, stând pe terasă între principe și 
principesă, Împăratul [Rusiei] primește defilarea 
gărzii de onoare a unei companii de vânători cu drapel 

și muzică; printre mulțimea din curtea Palatului se 
aflau ca privitori mulți ofițeri ruși din trupele ce se 
găseau în marș. Apoi urmează din nou prezentarea 
suitelor și dejun la Palat. Înalții Domni iau masa în 
familie, pe când miniștrii și suita sunt serviți în sala 
de mâncare. Kogălniceanu ridică un toast în sănătatea 
Împăratului; Principele Gorceakov răspunde și bea 
în sănătatea Principelui”16. O lună mai târziu, la 5/17 
iunie 1877, principele Carol l-a primit la palatul din 
București pe principele Milan Obrenović al Serbiei, 
în cinstea căruia a dat un dineu, la care a participat și 
prințul Suvorov, inspectorul general al infanteriei ruse17. 

Vechea reședință din București a fost martorul 
ceremoniilor proclamării regatului României, care 
s-au desfășurat, în ziua de 14/26 martie 1881, la 
Camera Deputaților, la Mitropolie și la Palatul 

Primirea țarului Alexandru al II-lea al Rusiei la Palatul Domnesc din București, în 8 iunie 1877 
(acuarelă din 1880, de Carol Popp de Szathmari)

Muzeul Național Peleș
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Sărbătorirea zilei 
de 10 Mai, în Piața 
Palatului regal. 
1891
Biblioteca Academiei 
Române
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De gardă la Palatul regal. c. 1900
Biblioteca Academiei Române
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Palatul Domnesc 
și noul Palat regal 

din București
Colecția Narcis Dorin Ion
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Domnesc. Legea pe care generalul Lecca a citit-o în 
Camera Deputaților, condusă atunci de C.A. Rosetti, 
prevedea la articolul I că „România este proclamată 
Regat. Principele Carol I primește pentru sine și 
pentru urmașii săi titlul de Rege al României”. 
Generalul Dabija a adus proiectul de lege la Palatul 
regal pentru a fi semnat de principele Carol I, urmând 
ca după aceea să fie supus aprobării Senatului. După 
aprobare, președintele Senatului, Dimitrie Ghica, a 
mers la palat pentru a prezenta omagiile noului rege18. 
Prim-ministrul Ion C. Brătianu „se și dusese înainte 
cu trăsura și comunicase principelui că mai lipsea 
proiectului numai semnătura sa spre a dobândi putere 
de lege și că Senatul și Camera, în cap cu președinții lor, 
doresc să i-l prezinte”19. Principele Carol și principesa 
Elisabeta primesc delegația guvernamentală și 
parlamentară în Sala Tronului din Palatul devenit 
acum regal, la ora 18 a aceleiași zile istorice. După 
ce beizadea Dimitrie Ghica, președintele Senatului, 
citește legea de proclamare a regatului, regele Carol I 
răspunde celor prezenți arătând că „prin acest vot se 
începe o nouă pagină în cartea vieții poporului nostru, 
prin el se termină un timp plin de lupte și greutăți, 
însă și de sforțări bărbătești și de fapte eroice!”20. 

În chip firesc, momentul efectiv al încoronării 
regelui Carol I și al reginei Elisabeta avea să fie legat 
și de Palatul regal din București. În ziua de 9/21 mai 
1881,  mitropolitul primat a săvârșit slujba de sfințire a 
coroanelor, iar seara, la ora 18:30, sunt aduse la Palatul 
regal „în sunet de muzici, toate steagurile armatei”, 
după care  are loc o mare retragere cu torțe, iar ofițerii 
superiori și miniștrii sunt invitați la palat „pentru 
ca să asiste de aci la frumosul spectacol militar”, în 
timp ce „perechea regală și principele moștenitor de 
Hohenzollern cu fiii săi ies foarte des în balcon și sunt 
salutați cu urale și aclamări de către mulțime”21. 

A doua zi, în 10/22 mai 1881, după ceremonia 
de încoronare, care a avut loc la Mitropolie, impozantul 
cortegiu regal s-a deplasat de aici spre Palatul regal 
din Calea Victoriei, unde a ajuns la orele 14. La palat, 
coroanele au fost depuse înaintea Tronului, iar regele 
Carol I a ținut un discurs în care declara că „prin 
serbarea de azi se încheie în mod strălucit o perioadă 

de 15 ani, bogată în lupte grele și fapte mari!”22. „Cu 
mândrie primesc dar această Coroană – afirma regele 
Carol I – care a fost făcută din materialul unui tun 
stropit cu sângele eroilor noștri și care a fost sfințită 
de biserică. O primesc ca un simbol al Independenței 
și puterii României!”23.

După obținerea Independenței și, mai ales, după 
proclamarea Regatului, în 1881, lucrările la palatul 
din Calea Victoriei au continuat în ritm accelerat. 
Cu puțin înainte de construirea noului palat regal, 
regele Carol I a ordonat construirea unor dependințe: 
corpul de gardă, manejul, șopronul, grajdurile și 
împrejmuirea de fier, cu soclu de piatră. Lucrările au 
fost realizate între anii 1880-1881 de antrepriza lui 
Dobre Nicolau, după planurile inginerului-arhitect 
Nicolae Cerkez24. Concomitent a fost pavată și 
curtea palatului, lucrare executată de antreprenorul 
Celestin Junique, bazaltul fiind furnizat de Societatea 
de bazalt artificial și ceramică din Cotroceni. Tot 
atunci, Wilhelm Knechtel a transformat terenul viran 
într-o frumoasă grădină. În 1881 a fost montată 
fântâna arteziană cu bazin, fabricată la turnătoria 
Brousseval din Paris, precum și lămpile cu gaz din 
curtea palatului. Firma Teirich & Leopolder a realizat 
canalizarea curții și a grădinii. În 1882 s-au realizat 
și unele lucrări de decorație interioară și exterioară 
a fostei case Golescu, cu meșteri români (tapițerul 
Al. Ionescu) și germani (sobarul Rosenblueth și 
Fleischman, tinichigiul Cohn), în timp ce alte firme 
din Germania au furnizat tapetele (Hoenich și Adolf 
Deutsch) și covoarele (Philippe Haas și fiii). Lucrările 
de vopsitorie au fost realizate de A. Zeigler, pavajele 
cu mozaic au fost executate de Ernest Manoel. Au 
mai lucrat la palat în această perioadă sticlarul Alois 
Koenig și ceasornicarul I. Enderle25. 

Despre stadiul și amploarea lucrărilor de la 
Palatul Domnesc, regele Carol I ne aduce o mărturie 
directă în scrisoarea adresată, la 10 octombrie 1881, 
fratelui său Leopold von Hohenzollern: „Mama îți 
va fi povestit despre marile modificări pe care le-am 
adus Palatului din București. Vechiul corp de gardă și 
clădirile mai mici au fost dărâmate și, în felul acesta, 
a apărut mult spațiu liber. A apărut o nouă clădire a 
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Sala Tronului din Palatul 
Domnesc - Casa Golescu. 
1881
Biblioteca Academiei Române
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corpului de gardă, în stil grecesc, mai impozantă decât 
tot Palatul; ea stă acum separată și au fost construite 
grajduri frumoase și o pistă de alergare pentru cai. 
Tout cela fait une impression cocasse, dar recunosc și 
eu că suntem siliți să construim o nouă aripă și să 
schimbăm complet fațada Palatului, firește ca reședință 
provizorie și clădire ministerială definitivă”26. 

O descriere detaliată a reședinței lui Dinicu 
Golescu, reamenajată după planurile lui Paul 
Gottereau ca palat domnesc, ne-a lăsat Ulysse de 
Marsillac în cartea sa dedicată Bucureștiului, evocare 
cu atât mai preţioasă cu cât interioarele palatului au 
fost distruse de incendiul din 1926 și reconstituite 
în cu totul alt stil de către regele Carol al II-lea și 
arhitectul Nicolae Nenciulescu în anii ’30. 

„Palatul domnesc din București – scrie  Marsillac 
– construit de un simplu particular, într-o epocă în 

care artele civilizaţiei erau prea puţin cunoscute în 
România, este departe de a corespunde unei reședinţe 
pentru suveranul unei naţiuni de cinci milioane 
de oameni. Nici nu ne gândim să-l comparăm cu 
reședinţele princiare ale altor state; simpli milionari 
din zilele noastre l-ar considera nedemn de ei. De 
câtăva vreme însă, palatul a suferit o transformare, pe 
cât a fost posibil, și azi este un edificiu potrivit pentru 
șeful statului. Faţada cu coloane și basoreliefuri – 
coloane de cărămidă și basoreliefuri de ipsos – este 
acoperită de un strat gros vopsit în ulei de culoare gri. 
Strada care mărginea cândva partea sudică a palatului 
a dispărut și în locul ei se află o mică grădină. 

Curtea este luminată noaptea de numeroase 
lampadare cu gaz. Un peron destul de înalt, prost 
protejat de o marchiză îngustă de tablă, duce spre ușa 
mare, care descoperă, în mod fericit, noile decoraţiuni 

Interior din Palatul Domnesc fotografiat în anul 1917
Colecția Narcis Dorin Ion
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ale palatului. Această ușă este dublă și formează un fel 
de tambur care precedă vestibulul. Este din lemn de 
stejar sculptat și prevăzută cu geamuri. Oglinzi mari, 
fără staniu, luminează interiorul. Toate sculpturile 
din lemn vechi de stejar, care constituie principalele 
ornamente ale palatului, sunt opera d-lui [Martin] 
Stöhr, un artist foarte renumit pe care prinţul Carol 
I l-a adus din marele ducat Baden și l-a instalat la 
București, într-un atelier foarte bine dotat, întreţinut 
pe cheltuiala Alteţei Sale. În afara gărzii de onoare, 
un elveţian în livrea domnească, un negru îmbrăcat 
într-un elegant costum oriental și câţiva valeţi de 
Curte stau mereu la intrarea palatului. 

Holul este împodobit cu câteva tablouri 
reprezentând imagini din Constantinopol și peisaje 
din România. La stânga se află camera aghiotanţilor, 
care servește și de sală de așteptare; la dreapta, cabinetul 

mareșalului Curţii și birourile cancelariei princiare. 
În fundul holului se află scara mare, marcată de o 
draperie de catifea roșie cu franjuri aurii. În dreapta și 
în stânga ei sunt doi lupi mari de fier, produs al artei 
berlineze. Scara este ascunsă de un covor de pluș roșu 
care acoperă și coridorul de sus în care se află marile 
apartamente. Înainte de a urca scara, vezi în stânga 
ușa unei mari sufragerii, dar care nu e folosită decât 
pentru dineurile oficiale. Sala este susţinută de un 
rând dublu de coloane, iar în interior se găsesc două 
bufete de stejar sculptat, mobilă de stejar și draperii 
de rips verde. 

Scara este luminată de un felinar înalt de sticlă 
care se aprinde de pe acoperiș. Când ajungi la primul 
etaj, afli, în dreapta, Sala Tronului, o cameră foarte 
mare îmbrăcată în catifea stacojie și strălucind de 
ornamente aurii, tronul este foarte frumos. Baldachinul 

Salonul chinezesc al reginei Elisabeta din Palatul Domnesc, fotografiat în anul 1917
Colecția Narcis Dorin Ion
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este din catifea stacojie, cu draperii bogate din același 
material, împodobite cu ciucuri grei de aur și dublate 
cu satin alb. Interiorul baldachinului este din satin 
alb brodat cu steluţe de aur. Un mare număr de 
lustre aurite, oglinzi uriașe, două sobe monumentale 
din faianţă ornate cu o reţea de aur sunt principalele 
decoraţiuni ale acestei săli care nu se deschide decât 
pentru balurile de la Curte și pentru marile ceremonii. 

În fundul Sălii Tronului, spre exteriorul 
curţii, se află trei saloane: Salonul albastru, decorat 
cu frumoase acuarele de [Amedeo] Preziosi, 
reprezentând privelişti din Constantinopol; poţi 
admira şi două bufete Boulle foarte frumoase; 

Salonul alb şi auriu, stil Ludovic al XV-lea, foarte 
elegant şi nobil; Salonul chinezesc ar merita el 
singur o întreagă descriere. Tavanul este pictat în 
manieră chinezească şi, pentru a imita cerul liber, 
artistul a pus grilaje aurite pe nişte oglinzi care dau 
impresia unei deschideri în gol. Vase mari şi cupe din 
porţelan de China, trepiede şi cutii din sidef şi lemn 
de abanos împodobesc toate etajele. Pereţii dispar 
sub patru minunate goblenuri, foarte bine păstrate 
şi cu un desen foarte original, asortat cu întreaga 
ornamentaţie a salonului. Alături se află sufrageria 
destinată meselor, dar nu mai mult de douăzeci de 
tacâmuri. Remarci aici o superbă colecţie de desene: 

Biroul regelui Carol I din Palatul Domnesc, fotografiat de W. Weiss, în 1935
Muzeul Național de Artă al României
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este ilustrarea operelor lui Goethe de către [Wilhelm 
von] Kaulbach. Dubla inspiraţie a artistului și a 
poetului face din aceste desene veritabile capodopere. 
Urmează apoi biblioteca. Este bogată și cărţile sunt 
bine alese. Cuprinde toţi clasicii literaturii universale. 

Cabinetul de lucru al prinţului Carol I este 
decorat sobru și cu mult bun gust. Lambriurile de 
stejar ieșite din mâna d-lui Stöhr sunt scoase în 
evidenţă de câteva tablouri, printre care – pe un 
șevalet de stejar cu blazonul Casei de Hohenzollern 
– portretul Alteţei Sale Regale, mama principelui 
României; alte portrete de familie, câteva albume 
fac din acest cabinet de lucru un loc de refugiu al 

amintirilor din patria natală și ale copilăriei prinţului 
Carol. În acest cabinet, ca și în micul salon de alături, 
poţi admira bronzuri artistice, panoplii, ornamente 
ciudate orientale, tablouri reprezentând mai ales 
priveliști și scene din România, opere ale artiștilor 
români. În acest muzeu intim se află câteva opere 
remarcabile. 

Privirea se oprește pe un tablou frumos de 
Emil Volkers, pictor din Düsseldorf; este un peisaj 
românesc, arid și gol: o trăsură trasă de niște cai iuţi 
îl poartă pe prinţ într-un nor de praf; există multă 
îndrăzneală în mișcarea cailor și o dispunere foarte 
pitorească a numeroșilor călăreţi din escortă. O altă 

Cabinetul de lucru al regelui Carol I din Palatul Domnesc, fotografiat de W. Weiss, în 1935
Muzeul Național de Artă al României
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Rotonda și dormitorul Familiei regale 
din Palatul Domnesc, fotografiate de W. Weiss, în 1935
Muzeul Național de Artă al României



REGELE CAROL I
CTITORUL ROMÂNIEI MODERNE

244

pânză reprezintă calul favorit al prinţului, Erl Koenig 
(Craiul ielelor), nume celebru în poezia germană”27. 

Cum această reședinţă nu mai corespundea 
totuși noului statul al Regatului României, pentru 
nevoile Curţii Regale era necesar un palat în adevăratul 
sens al cuvântului, în ale cărui saloane să poată intra 
toți invitații ceremoniilor de Anul Nou. Regele Carol 
îi scria lui Fritz von Hohenzollern că „la primăvară 
se va construi o aripă, ca soluție tranzitorie, până 
când va fi gata Palatul. Camerele [Parlamentului] 
sunt cu totul dispuse să voteze aceasta; depinde acum 
numai de hotărârea noastră”28. Cu puțin timp înainte, 
Adunarea Deputaților aprobase, la 28 noiembrie 1881, 
un proiect de lege prin care „se autoriză guvernul să 
construiască edificii publice în Capitală”, între care pe 
primul loc se situa Palatul regal29. 

La începutul anului 1882, regele Carol I luase 
decizia construirii noului palat, având următoarea 
motivație din partea administratorilor și arhitecților 
Ministerului Agriculturii și Domeniilor: „Palatul regal 
devenind din ce în ce mai strâmt și mai insuficient 
ca local, nu numai în ceea ce privește primirea de 
vizite și de oaspeți a Majestăților Lor, dar chiar și 
pentru ceremoniile oficiale și solemnitățile ce se 
petrec la Curte și unde trebuiesc a se da acces atât 
înaltelor corpuri ale statului și autorităților publice al 
căror număr s-a mărit necontenit în proporțiune cu 
importanța și însemnătatea ce a luat România, cât și 
reprezentanții comerțului, industriei și, într-un cuvânt, 
tuturor ramurilor crescânde ale activității sociale, 
M.S. Regele m-a însărcinat a vă aduce invitare ca, 

Palatul regal, construit după planurile arhitectului Paul Gottereau, fotografiat în ziua  de 18/30 septembrie 1896
Biblioteca Academiei Române
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până la rezolvarea chestiunii construcțiunii unui Palat 
regal în proporțiuni demne de menirea sa și care să 
absoarbe mai mulți ani, atât pentru facerea studiilor 
preliminare, afectarea mijloacelor financiare, cât și 
pentru executarea unei așa însemnate construcțiuni, să 
binevoiți a aviza la măsurile cele mai nimerite și mai 
grabnice spre a se crea deocamdată la actualul Palat un 
supliment de încăperi spre a pune în pozițiune Curtea 
Regală a satisface la trebuințele cele mai urgente”30.

După o primă evaluare, regele Carol I 
consemna – la 14/26 mai 1882 – costurile noii 
construcții în Jurnalul său: „Construcția palatului 
costă aproape 700.000 franci. Trebuie depus un 
proiect la Cameră”31. În 27 mai/8 iunie regele discută 
cu Ion C. Brătianu despre „construcția palatului”, 
premierul informându-l pe suveran despre aprobarea 
creditului de către Cameră32. Legea pentru construcția 
Palatului va fi semnată în 31 mai/12 iunie 1882. 
În iunie 1884, în plenul reunit al Camerelor – care 
dezbăteau  problema Domeniilor Coroanei – regele 
Carol I a precizat în Mesajul Tronului: „Palatul meu 
este casa națiunii”. Cu același prilej, Camerele – scria 
regele – „au votat și două milioane pentru amenajarea 
Palatului, care acum poate fi foarte decent”33.

 În aceste condiții, în 1882 regele Carol I îi 
încredințează arhitectului Paul Gottereau – cel care 
amenajase apartamentele suveranilor din casa lui 
Dinicu Golescu – alcătuirea proiectelor noului Palat 
regal. Primele discuții ale suveranului, timp de o oră și 
jumătate, cu arhitecții Gottereau, Savopolu și Cerkez 
au loc în 5/17 februarie 188234. Arhitectul Gottereau 
îi prezintă suveranului planurile noii reședințe în 
ziua de 20 aprilie/2 mai 1882, la Sinaia. Ulterior, la 
palatul Cotroceni, regele mai are o discuție (26 mai/7 
iunie) cu Theodor Văcărescu și arhitectul Gottereau, 
în urma căreia „s-au făcut reduceri”35. În contractul 
semnat cu Casa Regală la 4 decembrie 1884, se 
stipula că arhitectul Gottereau va primi pentru toate 
proiectele un onorariu de 5% din costul lucrărilor, 
fiind obligat ca „în tot timpul cât vor dura lucrările să 
aibă indicaţiuni trebuincioase și să privegheze buna 
executare a lucrărilor”36. În aceeași zi, 4 decembrie 
1884, inginerul arhitect Nicolae Cerkez – cel care 

a supravegheat lucrările Palatului regal – a întocmit 
un raport în care prezenta soluția aleasă în 1882 de 
Ministerul Agriculturii și Domeniilor pentru a „da 
în întreprindere lucrările de construcție a unei aripi 
a Palatului Regal din Capitală” firmei antreprenorului 
Maximilian Tonolla, care era și un mare producător 
de cărămidă. Aici erau prezentate și costurile noii 
reședințe regale: inițial se prevăzuse în bugetul anului 
1882 suma de 350 000 lei (aur), putând fi depășită 
până la 556 500 lei – „cu condițiunea să se prevază 
diferența în bugetul anului viitor”37. 

Lucrările de construcție la Palatul regal au 
început la 14 iunie 1882, contractul de execuție cu 
antreprenorul Max Tonolla fiind încheiat cu patru 
zile înainte, prilej cu care acesta primește din partea 
arhitectului devizul pentru corpul central (întocmit 
la 20 mai), în valoare de 233 231 lei38. „A început 

Tronurile regelui Carol I și reginei Elisabeta 
din Palatul regal. cca 1895
Biblioteca Academiei Române
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construcția la Palat și aripa veche a fost demolată – îi 
scria regele Carol fratelui său Leopold, la 22 iulie/3 
august 1882. Se va face o extindere considerabilă, 
care se poate realiza doar în câțiva ani. Vechiul Palat, 
cu toate saloanele sale, va rămâne locuința noastră 
personală, iar toate spațiile de primire vor fi în aripa 
nouă”39. Prima vizită pe șantier a suveranului are loc 
în 18/30 octombrie 1882, împreună cu arhitectul. O 
jumătate de an mai târziu, în 22 iunie/4 iulie 1883, 
regele Carol I – însoțit de ministrul Domeniilor, 
Ion Câmpineanu, generalul Theodori și arhitectul 
Gottereau – merge la palat, constatând că „lucrările 
de construcție merg enorm de încet”40. 

La începutul anului 1884, regele Carol I 
consemnează cu bucurie în Jurnalul său iluminarea 
electrică a camerei persane și a serei, care ofereau 
astfel „o priveliște frumoasă”41. Apartamentul reginei 
Elisabeta devenise „foarte frumos”, dar încă nu era 
terminat. Tot atunci, după revenirea de la castelul 
Peleș din Sinaia, regele Carol I îi scria fratelui său 
Fritz, la 17/29 ianuarie 1884, că „nu ne-a fost ușor să 
ne acomodăm cu modestul palat din Capitală, după 
șederea plăcută și confortabilă din castelul nostru 
din munți. Dar de când n-am mai fost aici s-au făcut 
multe și pentru amenajarea acestuia și la terminarea 
reconstrucției va fi o rezidență decentă”42. 

În 17/29 aprilie 1884, regele discută cu 
Gottereau și Steriadi „reconstrucția vechiului palat”, 
aducând unele modificări: schimbarea treptelor 
și a rotondei43. Discuții cu arhitectul Gottereau și 
Steriadi mai au loc în 8/20 iunie și în luna decembrie 
a anului 1884. Cu o lună înainte, la 18/30 noiembrie 
1884, Carol I îl informa pe fratele său Fritz 
von Hohenzollern: „construcția palatului nostru 
progresează încet, așa că iarna asta nu vom putea da 
nicio mare petrecere, ceea ce nu regretăm câtuși de 
puțin”44. Rotonda palatului revine în atenția regelui 
Carol în martie 1885, acesta nefiind mulțumit de 
variantele propuse de ministrul Domeniilor. De altfel, 
după o vizită la Palat cu Atanase Stolojan, în 4 mai 
1885, regele notează în Jurnal că „nu-i place nici 
lui”45. Nici în 12/24 noiembrie 1885 – când vizitează 
palatul însoțit de prințul Wilhelm de Wied – situația 

nu se schimbase, regele consemnând că „lucrările sunt 
rămase în urmă, nu pot locui în camera mea”. A doua 
zi, după ce „înainte de amiază” a „vizitat întregul palat 
cu Wilhelm”, Carol I constată că „rotonda și toată 
partea sunt încă deschise”, iar „încălzirea nu a fost 
încă montată nicăieri”46.

Noul Palat regal construit după planurile lui 
Paul Gottereau era o reședinţă demnă de rangul 
suveranilor români. Stilul ales de suveran și pus în 
operă de arhitect a fost cel al neorenașterii franceze, 
Paul Gottereau prezentând Comisiei consultative a 
lucrărilor un plan amplu de reparaţii, care prevedea 
executarea următoarelor lucrări: „1) Supresiunea 
scării apartamentelor M.S. Regele, în corpul cel vechi 
al palatului, și construcţiunea nouii scări, în partea 
dinspre apartamentul M.S. Regina; 2) Schimbarea în 
parte a distribuirii interioare a corpului celui vechiu al 
palatului, prin transformarea într-un salon de intrare a 
locului ocupat de scara actuală și prin diviziunea salei 
de mâncare în mai multe camere; 3) Transformarea 
faciadei actuale a vechiului corp al Palatului; 4) 
Construcţiunea, în partea dinspre strada Brătianu, a 
unei noui aripi laterale, care să coprindă jos corpul 
de gardă și diferite camere, iar sus un apartament 
pentru oaspeţi; conform schiţei ce a spus M.S. Regele; 
5) Construcţiunea, în dosul corpului celui vechiu al 
palatului, pe terenul fost al d-lor fraţii Wachmann, a 
unei noui aripi pentru lărgirea apartamentului M.S. 
Regina; 6) Construcţiunea unui manegiu pe locul 
cumpărat de la domnii G.C. și G. Em. Philippescu; 
și 7) Transformaţiunea și lărgirea grajdurilor celor 
vechi”47.

În 3 iulie 1883 se încheie un contract cu firmele 
antreprenorilor Josef Dollischek, Giovanni Axerio și 
Josef Kott pentru realizarea „decorațiilor interioare 
din corpul central Palatul cel nou – lucrările de 
ispsoserie, stucatură, zugrăveală, auritură”. Lucrările 
de marmură din Sala Tronului, sufragerie și scările 
palatului (în valoare de 22 250 lei) au fost  realizate 
de firma lui Josef Dollischek48. În aceste condiții, 
costurile lucrărilor s-au ridicat, în anul 1884, la suma 
enormă de 1 950 000 lei, un deviz de epocă detaliind 
aceste cheltuieli: „exproprieri – 450 000 lei; lucrări de 
construcții – 355 000 lei (adaos pentru scară – 10 000 
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lei; restaurarea vechiului palat – 300 000 lei; refacerea 
corpului de gardă – 45 000 lei), mobilierul noului palat 
– 600 000 lei; mobilierul vechiului palat – 200.000 
lei; parcheturi – 30 000 lei; nivelarea pavagiului 
curții – 50 000 lei; calorifere – 50 000 lei; refacerea 
vechilor grajduri – 50 000 lei; facerea unui manegiu 
– 25 000 lei; neprevăzute, priveghere și control – 
40.000 lei; argintărie, porțelanuri și cristale – 100 000 
lei”49. Tot în 1884 au început și lucrările pentru scara 
interioară din marmură, realizată de sculptorul Karl 

Storck, cu care s-a încheiat un contract în valoare de 
31 000 lei. Artistul a mers la Carrara pentru a găsi 
marmura necesară, dar – scria el la 4 noiembrie 1884 
– „sosind la Carrara nu am găsit nici o bucată potrivit 
cu dimensiunile cerute, iar toate fierăstraiele erau 
oprite din lipsă de apă, afară de un singur stabiliment 
cu care, în fine, am și contractat aprovizionarea”50. La 
28 decembrie 1884/9 ianuarie 1885, regele Carol I îi 
povestea fratelui său Fritz că „noul palat se apropie de 
terminare și va fi frumos. Marea scară de marmură 

Familia regală fotografiată de Franz Mandy în Sala Tronului din Palatul regal. 1904
Biblioteca Academiei Române
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are un deosebit bun gust și bogat [împodobită] și sala 
de bal va fi de mare efect, mai ales datorită luminii 
electrice”51. 

În ianuarie 1885 scara era gata, regele Carol 
apreciind că „circulația pe monumentala scară de 
marmură va fi mai ușoară”52. Tot atunci, la 2/14 ianuarie 
1885, regele îi mărturisea fratelui său Leopold că „s-a 
convenit și asupra unei case franceze; sunt curios cine 
va elabora aceste frumoase planuri. Apartamentele 
Elisabetei sunt gata și urmează să fie fotografiate. 
Mama le va primi imediat, iar tu le vei putea vedea 
la Sigmaringen”53. Cum antreprenorul Max Tonolla a 
decedat în 1885, a trebuit făcută o nouă licitație pentru 
încredințarea lucrărilor, de data aceasta câștigând 
antreprenorul Dobre Nicolau (1821-1894)54, care s-a 
ocupat în continuare de construirea Palatului regal. 

Dacă, la exterior, Palatul regal căpăta 
monumentalitate, interioarele s-au constituit în 

adevărate opere de artă, decorarea lor fiind încredințată, 
în mare parte, casei Krieger din Paris, dar și unor firme 
germane sau austriece. Casa Krieger a mobilat sala 
de joc, fumoarul și salonul Louis XV, conform unei 
oferte făcute, la 1 octombrie 1884, inginerului Nicolae 
Cerkez55. Firmele germane erau cele care au lucrat 
și la Castelul Peleș din Sinaia, respectiv Heymann 
din Hamburg (care furnizează mobilierul sălii de 
biliard și al cabinetului de lucru al reginei Elisabeta) 
și Bembé din Mainz (care asigură mobilierul pentru 
camera chinezească și camera orientală). Corpurile 
de iluminat au fost furnizate de firmele Hess-Wolf 
și Brunet & Mayrel din Viena, stofele veneau tot de 
aici (firmele Phillip Hass & Sons și G. Egger), la 
fel ca și feroneria (Valerian Gillar). Vitraliile au fost 
realizate de F. X. Zettler din München, oglinzile au 
fost apanajul francezilor H. Gobain, Chauny & Cirey 
în timp ce Paul Telge asigura lucrările de orologerie și 

Holul de onoare de la etajul  Palatului regal, în 1917
Colecția Narcis Dorin Ion
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picturile în email. Covoarele și decorațiile de ferestre 
pentru salonul roșu au fost realizate de B. Djaburov 
din București, iar J. A. Eysser din Nürnberg a furnizat 
mobilierul pentru aceeași încăpere a palatului56. 

O altă firmă germană, a lui Anton Pössenbacher 
din München – care decorase castelele regelui Ludwig 
al II-lea al Bavariei – va asigura mobilierul pentru 
biblioteca regelui Carol I (la un preț de 34 662 mărci, 
față de 86 238 mărci, cât ofertase August Bembé)57. 
„Acum – scria Carol în 2/14 ianuarie 1885 – se află aici 
Pössenbacher, care a venit de la München. El urmează 
să facă proiectul pentru bibliotecă (instalată în vechea 
sală a Tronului)”58. Proiectul acestei frumoase încăperi 
a fost realizat de decoratorul Hans Jehly, iar plafonul 
bibliotecii fusese copiat după tavanul castelului din 
Dachau, la cererea regelui Carol59. Spectaculoasă a 
fost și construirea noii Săli a Tronului, impresionantă 
atât ca dimensiuni cât și ca rafinament al decorației, 

care se mai poate astăzi admira doar în fotografiile 
de epocă. În primăvara anului 1883 marea noutate a 
Sălii Tronului era introducerea iluminatului electric, 
de care regele Carol I era atât de mândru la castelul 
Peleș. „Din cauza bolii mele – îi scria Carol fratelui 
său, în 23 februarie/7 martie 1883 – n-a mai avut 
loc nici o recepție și ne-am limitat la câteva mari 
dineuri pe care le-am oferit în Sala Tronului la lumina 
electrică. Masa pe care nu arde nici o lumânare face 
o impresie extraordinară, iar lumina este puternică 
și plăcută deopotrivă, fără să obosească ochii și nici 
măcar adversarii becurilor electrice n-au mai putut să 
obiecteze nimic”60.

Astfel reconstruit și reamenajat, deși cu 
lucrările nefinalizate, noul Palat regal din București a 
fost inaugurat oficial în 10/22 mai 1885, când – după 
Te Deum-ul de la Mitropolie și defilarea „școlilor, 
asociațiilor, delegaților, armatei” – regele Carol I și 

Scara de Onoare a Palatului regal
Colecția Narcis Dorin Ion
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Biblioteca amenajată în fosta sală a Tronului
din Palatul Domnesc, fotografiată de W. Weiss, în 1935
Muzeul Național de Artă al României
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regina Elisabeta iau masa la noua reședință. La ora 14, 
regele primește „Consiliul de miniștri, apoi întregul 
corp diplomatic cu doamnele”. Apoi – scrie suveranul 
– la „ora 3 [are loc] inaugurarea noii aripi a Palatului. 
Toate mărimile, delegații, Sinodul, mitropolitul 
primat rostește rugăciunile, cor. Eu țin o cuvântare 
frumoasă. Sfințirea tuturor încăperilor”61. În discursul 
său, răspunzând prim-ministrului D.A. Sturdza, 
regele Carol I a spus: „Salutăm cu o vie mulțumire pe 
această înaltă adunare, pe fruntașii și delegații Țării 
în noua Noastră Casă ridicată de Națiune în onorul 
Nostru spre a adăposti simțămintele nobile, cugetările 
patriotice pe care le-am însuflețit în tot timpul 
Domniei Mele. (...) Nu putem mulțumi mai bine pe 
toți care s-au strâns astăzi împrejurul Nostru spre a 
ne aduce urările lor călduroase decât prin strigarea ce 
întâi trebuie să răsune în acest nou Palat: Să trăiască 
scumpa noastră Românie!”62.

Regele era mulțumit de creația sa bucureșteană, 
mărturisindu-i fratelui său Leopold, la 18/30 aprilie 
1885, că „ziua de 10/22 mai o vom sărbători desigur la 
București și atunci va fi inaugurat noul Palat. Încăperile 
sunt mari și frumoase, iar mobilierul este chiar reușit, 
deși ne-am fi așteptat la mai mult de la simțul artistic 
al franțuzilor. Se pare că Franța regresează în toate 
domeniile. Sala de mese, în care vom da dineul de 
gală pentru regele Oskar, este într-adevăr impecabilă; 
sunt convins că și ție ți-ar plăcea. Săptămâna viitoare 
îl așteptăm aici și pe principele Bulgariei, care privește 
spre viitor cu destulă îngrijorare”63.

Pe lângă decorația artistică interioară a Palatului 
regal, remarcabile erau și colecțiile de artă adăpostite 
de reședința din Calea Victoriei. Despre pasiunea 
pentru artă a regelui Carol I și despre valoroasa sa 
colecție de pictură s-au scris lucrări importante și 
exhaustive încă din epoca primului suveran român din 
dinastia de Hohenzollern64. Colecția regală de pictură 
a fost sporită de regele Ferdinand I, astfel încât în 
august 1928 a fost întocmit un inventar al „Colecțiunii 
tablourilor (pictură ulei, acuarele și gobelinuri), 
proprietatea particulară a M.S. Regelui” din Palatul 
regal de pe Calea Victoriei. În reședințele regale din 
Sinaia (castelele Peleș sau Pelișor) și București (Palatul 

regal din Calea Victoriei și palatul Cotroceni) au fost 
inventariate un număr de 214 tablouri, în valoare 
totală de 3 321 250 lei aur65. Dintre operele de artă 
existente în Palatul regal din Calea Victoriei în timpul 
domniei regelui Carol I, menționăm următoarele 
capodopere ale unor mari maeștri: Înmormântarea 
lui Christos, de Bartolomeo Suardi, zis Bramantino 
(1456-1530), operă autentică, pictată pe lemn, expusă 
în „cabinetul mic al M.S. Regelui, pe peretele spre 
est” și evaluată la suma de 3.750 lei aur; Madona „del 
Passeggio”, de Rafael Sanzio, copie de epocă, evaluată 
la 3 000 lei; Legenda fiului salvat, de Sebastiano del 
Piombo (1485-1547), ulei pe pânză, expus în Rondou 
și evaluat la 6 000 lei aur;  Christos în mormânt, de 
Taddeo Zuccaro (1529-1566), evaluat la 12 000 lei 
aur; Crucificarea lui Christos, de Federico Zuccaro 
(1540-1609), evaluat la 4 000 lei aur; „Noli me tangere” 
de Federico Barocci (1526-1612), expus în dormitorul 
cuplului regal și evaluat la 3 000 lei; Micul Salvator, 
de Domenico Zampieri, zis Il Domenichino (1581-
1641), expus în același dormitor și evaluat la 3 500 lei 
aur; Sfântul Francisc în extaz, de Giovanni Francesco 
Barbieri, zis Il Guercino (1591-1666), expus în 
Rondou și evaluat la 8 000 lei; Lupta între Minerva 
și uriași, de Pietro da Cortona (1597-1669), expus 
în „cabinetul domnului secretar Bossy” și evaluat la 
2.000 lei; Agar și Ismail (școala din Bologna), expus în 
Salonul oriental și evaluat la 2 500 lei; Sfânta Familie, 
atribuit lui Tiziano Vecellio (1485-1576), expus în 
cabinetul mic al regelui și evaluat la 2 500 lei; Judita 
cu capul lui Holofern, lucrare atribuită eronat lui Paolo 
Veronese (1528-1588), expus în cabinetul mic al 
regelui și evaluat la 4 500 lei; Portretul lui Carlo Broschi, 
zis Farinelli, de Jacopo Amigoni (1682-1752), evaluat 
la 3 500 lei; Portretul lui Frederic cel Mare și Portretul 
împărătesei Maria Therezia, ambele de Friederike 
Miete OʼConnell, evaluate la 4 000 lei; Nașterea lui 
Christos, de El Greco (Domenico Theotokopoulos; 
1541-1614), expus în Rondou și evaluat la 125 000 
lei aur; Lupta între Hercule și centaur, de Giuseppe de 
Ribera (1591-1652), expus în sala de muzică și evaluat 
la 500 000 lei aur; Portretul lui Glück, de Jean Baptiste 
Greuze (1725-1805), expus în „Sala de audiențe a 
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Rotonda Palatului regal, 
fotografiată de W. Weiss, în 1935
Muzeul Național de Artă al României
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Înaltei Regențe” și evaluat la 4 000 lei aur; Portretul 
lui Louis Philippe, de Hendrik Scheffer (1798-1862), 
evaluat la 4 000 lei aur66. 

Din acest inventar realizat în 1928 reies nu 
numai numeroasele opere de artă aflate în palat, 
dar și compartimentarea interioară și denumirile 
tuturor saloanelor reședinței oficiale a suveranilor 
români. Astfel, fostul apartament princiar (desființat 
în 1928) cuprindea un salon Louis XIV, în care se 
găseau următoarele tablouri: Întâlnirea domnitorului 
Carol cu Osman Pașa de pictorul austriac Johann 
Nepomuk Schönberg (1844-1913), cinci tablouri de 
Wilhelm Camphausen (1818-1885) – copii realizate 
de germanul Gustav Bregenzer (1850-1919) – 
reprezentându-i pe Frederic cel Mare cu statul său major, 

Principele Heinrich, Moartea generalului Schwerin, 
Generalul Seydlitz și Generalul Ziethen, două tablouri 
ale pictorului polonez stabilit în România Tadeusz 
Ajdukiewicz (1852-1916) – Defilare la Cernavodă 
și Caravană în deșert, două pânze ale germanului 
Otto Faber du Faur (1828-1901) – Călăreț algerian 
și Napoleon călare și o Curte de mănăstire a pictorului 
american John Ross Key (1832-1920). Apartamentul 
mai avea un birou (cu tablouri de Johann Schönberg – 
Luarea Griviței, August Kühles (1859-1926) – Vederi 
ale unui oraș, August Becker – Cascadă în Carpați, 
Friedrich Kaiser – Viața într-o tabără și Cantină 
militară), budoarul (cu picturi de A. Wagner – Sacagiu 
spaniol, Hermann Ottomar Herzog (1832-1932) 
– Vedere la mare, Carl Wagner (1796-1867) – Peisaj 

„Crucificarea lui Christos” de Federico Zuccaro și „Portretul lui Gluck” de Jean Baptiste Greuze 
(reproduceri din catalogul „Tableaux anciens de la galerie Charles Ier roi de Roumanie”, de Léo Bachelin, 1898)

Muzeul Național Peleș
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italienesc, Carl Anton Rottman (1797-1850) – Peisaj 
cu palmieri, Antoine Pesne (1683-1757) – Portretul 
lui Frederic I al Prusiei, Emil Volkers (1831-1905) – 
Peisaj de iarnă, Eugene von Blaas (1843-1932) – Cap 
de fetiță, Georg Papperitz (1846-1918) – Portret de 
femeie, Constantin Hölscher (1861-1921) – Societate 
într-un parc, precum și o serie de cópii după Rubens 
– Îngerași cu miel, Adriaen van Ostade – Bețivi) și un 
dormitor (cu mai multe cópii după pictori celebri: 
Leonardo da Vinci – Sfânta Familie și Mamă cu copii, 
Lorenzo di Credi – Sf. Fecioară cu copil, Rubens – 
Copii cu miel alb, Carracci – Îngeri, Giovanelli – Vedere 
din Veneția)67. 

Într-un „depozit provizoriu în culoarele și 
camerele pentru personal” se aflau mai multe tablouri, 

unele cu tematică militară (șase tablouri de Johann 
Schönberg: În fața Plevnei, Bombardarea Vidinului, 
Trecerea Dunării, Redutele în fața Plevnei, Luarea 
Griviței, Vizita regelui Carol la schitul Rătești), altele 
reprezentând peisaje (A. Becker – Peisaj cu cascadă, 
Peisaj cu munți, Lac în Alpi, Alpii în Tirol), scene 
istorice (Friedrich Kaiser: Scenă de război, Mihai 
Viteazul, Împăratul Friedrich călărind pe câmpul 
de bătaie după luptă) sau din viața regelui Carol I 
(Emil Volkers: Principele Carol I, Țigani călare, Care 
cu vin, Regele Carol în campanie iarna în Bulgaria, 
Regele Carol la vânătoare de urși iarna, Regele Carol în 
călătorie, Bâlci la țară, Boieri în călătorie, Regele Carol 
cu Ion Brătianu călătorind). Tablouri originale ale unor 
pictori ca Ajdukiewicz (Defilare în fața împăratului 

„Sfânta Familie” de Tiziano Vecellio 
(reproducere din catalogul „Tableaux anciens de la galerie Charles Ier roi de Roumanie”, de Léo Bachelin, 1898)
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Franz Iosif la Cotroceni), Cecilia Cutzescu (Cap de 
băiețaș), Gheorghe Tattarescu (Țărancă), Dora Hitz 
(Buchet) stăteau alături în depozitul regal de cópii ale 
unor picturi celebre (Rembrandt – Crucificare, Raphael 
– Maica Domnului), sau de portrete ale membrilor 
Familiei regale române (George Healy – M.S. Regina 
Elisabeta în costum național și M.S. Regele Carol; Jean 
Jules Antoine Lecomte du Nouÿ (1842-1923) – M.S. 
Regina Elisabeta, M.S. Regele Carol)68. 

După decesul regelui Ferdinand I în 1927, 
saloanele corpului central al Palatului Regal au fost 
ocupate de membrii Regenței, care s-au putut delecta 
admirând splendidele tablouri ale colecției regale. 
În sala de așteptare de lângă intrare erau expuse 
patru pânze ale lui F. Kaiser, reprezentând scene din 
Războiul de Independență de la 1877, iar pe pereții 
scării ce conduceau la Rondou puteau fi admirate o 
copie a tabloului Aurora de Rubens, o Vedere dintr-un 
orășel turcesc, o Scenă de cârciumă și o Pasăre sălbatică 
de  pictorul german Paul Sesemann (1856-1910)69. 
Cabinetul secretarului Regenței expunea pânze 
ale unor pictori români (Nicolae Vermont – Tablou 
alegoric în trei părți, Jean Steriadi – Barcă cu pescari) 
sau peisaje ale unor autori străini (Leo Lithauer, Jakob 
Fried). Cabinetul Patriarhului Miron Cristea (fostul 
salon roșu) era garnisit cu portrete ale membrilor 
familiei de Hohenzollern și ale rudelor din casele 
regale europene: principele Anton de Hohenzollern, 
Ștefania, regina Portugaliei sau cópii după tablouri 
ale lui Bregenzer reprezentându-i pe principele 
Leopold de Hohenzollern, principele Karl Anton 
de Hohenzollern, Maria, contesă de Flandra și Filip, 
conte de Flandra70. În cabinetul regentului Gheorghe 
Buzdugan – fost al regelui Carol I – se afla un tablou 
original al lui Raphael Sanzio – Iisus și Sf. Ioan copii, 
cu Maica Domnului. 

În „sălița dinaintea bibliotecii mici” erau expuse 
tablouri cu subiect militar (F. Kaiser – Scenă soldățească 
și Defilare; Camphausen – Scenă militară, o copie 
după Christian Sell (1831-1883) – Scenă din războiul 
1870-1871), o copie după Van Dyck (Prizonierul 
divin), dar și opere ale lui Szathmari (Două turcoaice și 
Țărancă) sau Emil Volkers (Peisaj românesc, Armăsar 

rusesc, Cal)71. În biblioteca mică se aflau un portret al 
reginei Elisabeta, un tablou înfățișându-l pe principele 
Anton de Hohenzollern în bătălia de la Rossberitz 
și două peisaje semnate de A. Becker. Toaleta regelui 
Carol I avea expuse mai multe pânze cu subiect miliar 
(de Christian Sell), un portret al reginei Elisabeta 
(de Otto Heyden), un peisaj de A. Becker și două 
tablouri reprezentând un Castel (Gr. Gneisenau) și 
Potopul (A. Simonidy)72. Salonul oriental prezenta 
vizitatorilor doar patru pânze semnate de C. M. Baer 
(Martin Behaim explicând Globul Pământului făcut de 
el), S. Wiest (Castelul Sigmaringen), Gustav Bregenzer 
(Principele Karl Anton de Hohenzollern) și Bönge 
(Împăratul Frederic). Sala de muzică era tapetată cu 
tablouri reprezentând, în mare parte, peisaje: piesa 
de rezistență era un Naufragiu de Ivan Aivazovski 
(1817-1900), alături de care puteau fi admirate două 
piese de Al. Romano (Fată cu flori și Toamna), un 
Peisaj de A. Becker, două Peisaje la mare de Leo von 
Littrow (1860-1914), Strada Monreale din Palermo de 
Franz Richard Unterberger (1838-1902), o Grădină 
de Rousset sau un Peisaj de H. Viet. 

„Dormitorul Maiestăților Lor” expunea o serie 
de cópii după pictori celebri (Correggio – Magdalena 
pocăită, Tițian – Maica Domnului, Rembrandt – 
Femeie bătrână citind), alături de un portret al Reginei 
Elisabeta cu principesa Marioara realizat de pictorul 
american George Peter Alexander Healy (1813-
1894) sau un tablou al italianului Domenico Battaglia 
(1842-1904) reprezentând Culesul viilor73. În camera 
de toaletă a reginei Elisabeta erau expuse trei 
portrete ale membrilor familiei de Wied, în timp ce 
coridorul din fața salonului de muzică expunea două 
cópii (Canaletto – două Vederi din Florența, Gustav 
Bregenzer – Sala de arme din castelul Sigmaringen) 
și mai multe tablouri de Lasiorski (Peisaj și Castelul 
Hohenzollern), W. Klein (Peisaj) sau Wilhelm Nabert 
(Peisaj din pădure)74. Scara de la Rotondă prezenta 
mai multe scene alegorice marine ale germanului 
Otto Johann Heyden (1820-1897), iar în biroul de 
arhitectură se afla Portretul Domniței Maria.

Extrem de valoroasă era și colecția de acuarele 
a Familiei regale, expusă în saloanele vechiului Palat 
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regal. În studio-ul reședinței se aflau expuse nu mai 
puțin de 13 acuarele de Amedeo Preziosi (Costume 
naționale din Argeș, Mănăstirea Dintr-un lemn, 
Piață la Râmnicu Vâlcea, Bisericuța Magoși, Costume 
naționale din Câmpulung, Cotroceni, Bucureștii vechi, 
Moșii vechi, Întoarcere din târgul Buzău, Cimitir pe 
Bosfor, Surugii, La seceră, Cartierul Radu Vodă), alături 
de Ruina din Târgoviște de Szathmari sau Bătălia de 
la Königgrätz de Emil Volkers75. Acuarelele lui Carol 
Popp de Szathmari, cu tematică istorică, erau expuse 
în „sala domnilor adjutanți” – Defilare în fața țarului 
Alexandru la Palatul din Calea Victoriei, Regele Carol în 
fruntea armatei în Bulgaria, Regele Carol în campania 
din Bulgaria, Regele Carol la întoarcerea spre Nicopole, 
Regele Carol debarcă în Bulgaria fiind primit de ruși –, iar 
cele reprezentând imagini din țară se aflau în „sala de 
așteptare” (Mitropolia din Târgoviște) și în „cancelaria 
mareșalatului” – Boieri călătorind, Biserica Trei Ierarhi 
din Iași, Bucegii și Vedere din Carpați76. „Cabinetul 
domnului mareșal” era decorat exclusiv cu acuarele ale 
lui Preziosi: Biserica Sf. Gheorghe, Mănăstirea Curtea de 
Argeș, Vechii Moși, Bucureștii Vechi, Preoți din Bistrița, 
Regele Carol cu țărani în Carpați, Săteni din Mușetești, 
Maici în Mănăstirea Surpatele, Săteni din Slănic-
Prahova, Mahala din București, Târg la București, 

Serviciu divin de Paște asistat de Regele Carol, Intrarea 
Regelui Carol în Turnu Severin, La seceră, La râul Argeș. 
Preziosi era omniprezent cu acuarelele sale și în „toaleta 
regelui Carol I”: Soldat nubian, Soldat tătar, Scenă într-
un bazar oriental, Cazac, Soldat turc, Moschee, Turcoaice 
târguind, Cornul de Aur, La Bosfor77. Și alți artiști 
erau prezenți în colecția regală: Sava Henția – Regele 
Carol în Bulgaria (1877), J. Sibral – Vedere de la Peleș, 
A. Lynker – Lac și port italian și Friedrich Kaiser, cu 
două acuarele – Cortegiul Încoronării (1881) și Primire 
în vechea sală a Tronului. Cât despre tapiserii, acestea 
erau prezente în Biblioteca mare (două piese) și în 
Salonul japonez (patru piese)78.   

 Deși regele Carol I era – după cum îl 
caracteriza regina Maria – „un om prea cufundat în 
îndeletnicirile lui ca să găsească plăcere în recepții” 
și „își dădea seama că vechiul palat nu avea însușiri 
primitoare”, totuși o dată pe an întemeietorul dinastiei 
române trebuia să facă față unui mare bal organizat la 
Palatul regal. „Întreg mecanismul cam greoi al vieții 
de la Curtea din București – consemna regina Maria – 
era astfel întocmit încât excludea veselia și petrecerile. 
Regele dădea însă câteva baluri în timpul iernii, dar 
acestea făceau parte din datoriile ce și le impunea lui 
și Familiei regale și nu trebuiau nicidecum privite ca 

Galeria de lângă Sala Tronului și bufetul din Palatul regal
Colecția arh. Mădălin Ghigeanu
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o plăcere, cuvânt pe care regele Carol I îl ștersese din 
dicționarul său. Faptul că eu petreceam la acele baluri 
care erau pentru mine un prilej de a-mi scoate la iveală 
cele mai frumoase găteli, de a-mi întâlni prietenii nu 
era decât o excepție, prin care se confirma regula”79.

În aceste condiții, Palatul regal din Calea 
Victoriei a constituit mai mult cadrul oficial pentru 
cele mai importante ceremonii publice ale Familiei 
regale: vizite oficiale, investitura guvernului, 
acreditarea diplomaților străini. Între vizitele 
importante desfășurate la reședința oficială din Calea 
Victoriei a fost cea a împăratului Franz Josef, în ziua de 
16 septembrie 1896. Primit cu gardă de onoare la palat, 
împăratul a vizitat legația austro-ungară din București, 
iar seara a fost organizată o cină festivă în onoarea 
sa, la care regele Carol a toastat în cinstea înaltului 
oaspete: „Mă simt fericit că pot saluta pe Majestatea 
Voastră în capitala regatului meu. Majestatea Voastră, 
prin înțelepciunea cu care ați condus monarhia austro-
ungară, ați fost un exemplu pentru mine și pentru 
tânăra mea țară, care e mândră azi că vă poate saluta pe 
pământul ei. Să trăiți Majestate!”80. 

 Tot în saloanele oficiale ale Palatului regal 
aveau loc și ceremoniile de învestitură a guvernelor 
României. În Amintirile sale politice, I. G. Duca ne 
descrie o astfel de ceremonie, desfășurată în seara zilei 
de 4 ianuarie 1914: „Seara, la 6, am prestat legiuitul 
jurământ. Cred nimerit a reproduce scena, fiindcă 

din multe privințe n-a fost banală și fiindcă nu e 
poate lipsit de interes pentru posteritate ca să rămâie 
undeva consemnat protocolul acestei ceremonii, sub 
protocolara domnie a Regelui Carol. Să povestesc, 
deci. Miniștrii erau introduși în bibliotecă și așezați 
unul după altul, după ordinea vechimii lor, cu fața 
spre Calea Victoriei. Pe masa din mijloc, Crucea 
și Evanghelia; lângă ea, în odăjdii, preotul de la 
Bisericuța Bradului din dosul Palatului. Tăcere 
mormântală. După câteva minute, apare Regele 
Carol venind din cabinetul lui de lucru, care era 
lângă sala bibliotecii. Nu-l mai văzusem din vara lui 
1913, de pe malul Dunării, în fața Corabiei, unde 
– vesel – primea defilarea trupelor, ce în nesfârșite 
urale pășeau fără rezistență pe pământul Bulgariei. 
Fusese câteva săptămâni bolnav de gripă. Era vădit 
slăbit și îmbătrânit, voia însă să pară sănătos, se ținea 
drept în uniforma lui prea largă și pășea apăsat, după 
felul ofițerilor prusaci. Fără alte formalități, ne face 
semn să jurăm. În ordinea în care eram înșirați am 
citit, deci, cu mâna pe Cruce, formula jurământului și 
l-am iscălit. Aveam impresia că suntem o companie 
militară. Atunci mi-am dat și mai bine seama cum 
acest principe german introdusese, în toate, formele 
militarismului german, de care toată ființa lui era 
îmbibată. Jurământul odată depus și frontul nostru 
ministerial reconstituit, Regele Carol luă, în sfârșit, 
cuvântul. Discursul lui amabil în formă era, în fond, 

Palatul regal fotografiat de principesa Maria în ziua de 10 mai 1905
Muzeul Național Peleș
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plin de ironie și trăda nemulțumirea lui lăuntrică de 
a fi silit să se despartă de un sfetnic atât de supus ca 
Maiorescu, pentru a da puterea unui guvern care venea 
să îndeplinească reformele împotriva cărora luptase 
atâta vreme. Ne recomandă cumpătare în înfăptuirea 
reformelor și nevoia ca ele să iasă din înțelegerea 
tuturora. Vorbea românește, cu accentul lui deplorabil 
și indefinisabil, pentru că era un amestec de accent 
german și englezesc, dar corect din punct de vedere 
gramatical, deoarece – conștiincios și meticulos cum 
era – învățase bine limba noastră și îi cunoștea toate 
subtilitățile”81.

Încă din ianuarie 1872 se stabilise ceremonialul 
de primire a reprezentanţilor diplomatici și consulilor 
generali la palat, care era respectat și la celebrarea 
zilei onomastice a suveranului82. Regulile după care 
se desfășura acest ceremonial ne sunt prezentate 
tot de Ulysse de Marsillac: „Diplomaţii străini care 
sosesc în România cu scrisori de acreditare pentru 
domnitor trebuie să le înmâneze mareșalului Curţii, 
care primește ordine de la Alteţa Sa. Străinii care 
nu au scrisori de acreditare și care doresc să fie 
prezentaţi Prinţului sau Prinţesei, trebuie să se 
adreseze consulului lor, care cere o audienţă pentru ei 
mareșalului Curţii sau doamnei de onoare a Prinţesei, 
urmând ca audienţa să fie solicitată Prinţului sau 

Prinţesei. Nimeni nu are dreptul să dedice o carte 
sau altceva Prinţului sau Prinţesei fără o autorizaţie 
prealabilă. La fel se procedează și cu orice obiect prin 
care ar vrea cineva să aducă un omagiu suveranilor; 
trebuie să ceri autorizaţie de la administraţia Curţii. 
Această administraţie este formată din mareșalul 
Curţii, șeful de cabinet al prinţului domnitor, marele 
scutier și primul secretar al Cancelariei domnești. 
Petiţiile adresate Prinţului sau Prinţesei trebuie depuse 
la Biroul de reclamaţii, care se află în curtea palatului, 
lângă Corpul de gardă. Fiecare petiţionar primește o 
recipisă și un număr de ordine. Toate petiţiile trec prin 
mâinile secretarului Consiliului de Miniștri, care are 
sarcina să transmită răspunsurile, fie direct, fie prin 
ministere. În fiecare duminică, de la ora unu la ora trei, 
Prinţul primește, fără scrisori de audienţă, funcţionarii 
și persoanele importante care au fost prezentate. (...) 
Ţinuta impusă pentru audienţe este, pentru bărbaţi, 
frac și cravată albă; doamnele sunt primite în rochie 
lungă și cu pălărie”83.

În forma sa veche, a casei lui Dinicu Golescu, și 
în cea nouă, Palatul regal din București a fost folosit 
pentru ceremoniile și mesele oficiale, prima având 
loc chiar în seara de 10 mai 1866, când „pe la ora 6, 
prințul cu suita sa luă prânzul în sala de mâncare cea 
mare, unde se puseră treizeci de tacâmuri. Servitorii 

Familia regală în foișorul din curtea Palatului regal. 1906
Muzeul Național Peleș
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Familia regală în parcul din spatele Palatului regal. 1906
Muzeul Național Peleș



REGELE CAROL I
CTITORUL ROMÂNIEI MODERNE

261

purtau fracuri roșii, cu șireturi de fir”84, semn că 
protocolul de la curtea princiară din București avea o 
anume tradiție. 

Balurile organizate la Curtea regală au fost 
celebre în epocă și erau un prilej de socializare pentru 
înalta societate bucureșteană, în prezența membrilor 
Familiei regale. „Primul mare bal al sezonului – 
consemna Constantin Argetoianu pentru eternitate 
– era balul de la Palat, la 1 ianuarie. Regele Carol 
era foarte eclectic în invitațiunile sale și poftea 
reprezentanții tuturor straturilor sociale ce se puteau 
încadra în limitele unei anumite etichete, nu prea 
severe de altminteri. La balul de la 1 ianuarie erau 
astfel «lansate» peste 1 000 de invitații, ceea ce era 
enorm pentru societatea micii Capitale. Pe lângă 
boierime și bogătașii pătrunși într-însa, mai erau 
poftiți oamenii politici, miniștrii, senatori și deputați, 
înalții funcționari, ofițeri superiori (plus un însemnat 
contingent de ofițeri inferiori, ca dănțuitori), 
reprezentanții profesiunilor liberale, ai industriei 
și ai comerțului. Regele era însă foarte sever față de 
moralitatea cucoanelor și cele declasate, sau mai bine 
zis «clasate», erau șterse de pe lista invitaților”85. La  20 
decembrie 1881/9 ianuarie 1882, regele Carol I îi scria 
din București fratelui său, Fritz von Hohenzollern, 
că „ne aflăm acum în mijlocul sărbătorilor. Ieri seară 
am avut iluminație și foc de artificii. Lumea bună își 
dă rendez-vous și doamnele se plimbă în sănii mici, 

priveliștea este de basm. La 1/13 ianuarie vom da 
marele bal de Anul Nou pentru care au fost trimise 
2 500 de invitații [...] numai ofițeri au fost convocați 
260”86. 

Un an mai târziu, în primăvara anului 1883, 
Palatul regal nu va mai găzdui marele bal de început 
de an, datorită sănătății precare a regelui Carol I, pe 
care acesta o explica astfel fratelui său Leopold într-o 
scrisoare din 23 februarie/7 martie 1883: 

„Starea mea de disconfort, care s-a prelungit 
săptămâni în șir, m-a afectat așa de mult încât n-am 
mai fost bun de nimic și tot sistemul meu nervos 
este zdruncinat din cauza unei violente nevralgii 
musculare care mi-a răpit somnul. A fost un șir de 
răceli care m-au adus în această stare, probabil încă 
de pe timpul manevrelor de toamnă, unde a plouat 
îngrozitor. Noua construcție a Palatului nu are nici o 
vină, căci m-am îmbolnăvit la doar câteva zile după ce 
ne-am mutat în Capitală”87.

Spre finele anului următor, la 28 decembrie 
1884/9 ianuarie 1885, regele Carol I îi povestea fratelui 
său Fritz cum va organiza marele bal în vechiul  palat, 
în așteptarea celui nou, care se apropia de finalizare: 
„Pentru a mai aduce puțină viață în oraș dăm la 1/13 
ianuarie un mare bal pentru care au fost trimise 1 500 
de invitații. Sperăm că va fi ultima mare festivitate în 
vechiul palat”88. O descriere mai detaliată a marelui 
bal o regăsim într-o scrisoare a regelui Carol, din 2/14 

Regele Carol I fotografiat de principesa Maria în parcul Palatului regal. 1906
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ianuarie 1885, către fratele și confidentul său favorit, 
Leopold von Hohenzollern: „Ieri a fost marele bal de 
Anul Nou, din păcate tot în vechiul Palat. Camerele 
au fost așa de aglomerate, iar căldura îngrozitoare, căci 
și afară erau 7º C, așa că nici nu ne-am simțit prea 
grozav, dar ne-am obosit enorm. În schimb serbarea în 
sine a fost strălucitoare, iar toaletele doamnelor prea 
bogate față de lipsurile financiare. Elisabeta, care a stat 
până la ora 2 și jumătate, a suportat foarte bine toate 
aceste eforturi. În Palatul nou, a cărui mobilare începe 
abia acum, serbările mari vor fi mult mai plăcute, căci 
les dispositions sʼy prêtent și circulația pe monumentala 
scară de marmură va fi ușoară”89. 

Anul 1895 va aduce și revenirea unei tradiții în 
palatul regal din București: sărbătorirea Crăciunului, 
care venea pentru regele Carol I și regina Elisabeta 
ca o premieră în ceremonialul Curții regale. După 
„șederea prelungită la munte, acoperit acum de o 
zăpadă groasă”, care „a fost o mare binefacere și ne-a 
întărit pe noi toți pentru a face față unei ierni lungi”, 
regele Carol îi comunica scumpei sale mame, la 16/28 
decembrie 1895, bucuria că „de data aceasta vom 
sărbători împreună, pentru prima oară, Crăciunul pe 
stil vechi. După o pauză de 21 de ani se face din nou 
pomul de Crăciun în casa noastră, va avea loc o mare 
împărțire de daruri, al căror aranjament l-am lăsat 
cu totul pe seama lui Missy. Darurile noastre le vom 
împărți mai pe urmă. Acestea constau mai ales din 
tablouri de Stuck, Paul Schröter, Vizita unui îngeraș 
și A. Binet; toate sunt opere de artă și urmează să 
împodobească pereții de la Cotroceni care vor rămâne 
destul de goi pentru încă ceva vreme”90.

În noua sa înfățișare, Palatul regal de la 
București va primi în vara anului 1896 vizita unui 
oaspete de seamă, împăratul Franz Josef al Austro-
Ungariei, într-o ceremonie pe care regele Carol I i-o 
descria astfel fratelui său Leopold, la 30 iunie/12 iulie 
1896: „Pe la patru și jumătate am ajuns la Palat; în 
curte se aflau aliniați toți ofițerii activi și de rezervă 
care nu participaseră la paradă, firește și o gardă de 
onoare. A avut loc prezentarea ofițerilor. Apoi l-am 
condus pe împărat în apartamentele sale, unde ne-a 
mulțumit în modul cel mai călduros pentru o primire 
așa de măreață (expresia îi aparține). «Totul este atât 
de frumos. Mă bucur foarte mult că am venit». Ne-am 
retras imediat, dar după zece minute împăratul a venit 
el la noi și i-a conferit Elisabetei Medalia de onoare 
a Artelor și Ştiințelor, cu diamante, o piesă splendidă.  
După aceea a vizitat toate camerele noastre care i-au 
plăcut foarte mult. Consideră că palatul este mare”91.  

Palatul regal din Calea Victoriei a dăinuit în 
forma arhitectonică din vremea regelui Carol I până 
în noaptea de 7/8 decembrie 1926, când un incendiu 
i-a distrus întregul corp central care cuprindea: 
Sala Tronului, saloanele regale de recepţii, Sala de 
festivităţi, Sala prânzurilor de gală, deteriorându-
se parţial și intrarea de recepţie și scara de onoare. 
Lucrările de reconstrucţie a palatului au fost 
începute de regele Ferdinand I în decembrie 1926 și 
terminate de fiul său, Carol al II-lea, în septembrie 
1940, desfășurându-se în cinci etape distincte, fiecare 
având specificul ei, datorat arhitecţilor care au condus 
întreaga operaţiune.

Familia regală în parcul din spatele Palatului regal. 1906
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palatul cotroceni din București este o 
altă reședință princiară și regală pe care o datorăm 
regelui-ctitor Carol I. Palatul Cotroceni, în forma 
arhitecturală pe care o cunoaștem azi, nu are o istorie 
prea veche, dar locul pe care a fost amplasat poartă 
amprenta celor peste trei secole de existenţă. Moșia 
Cotroceni a fost proprietatea lui Șerban Cantacuzino, 
în timpul domniei căruia (1678-1688) cunoaște o 
mare strălucire. Constructor cu vocaţie, domnitorul 
va începe - la un an de la preluarea conducerii Ţării 
Românești, – în mai 1679, zidirea unei mănăstiri la 
Cotroceni, cuprinzând o biserică, înconjurată de casele 
egumenești, chiliile călugărilor și – pe latura nordică 
a curţii – casele domnești (pivniţă, parter și etaj, în 
total șaisprezece camere)92. În Biserica Mănăstirii 
Cotroceni va fi înmormântat Șerban Cantacuzino 

(m. 28 octombrie 1688) împreună cu alţi membri 
ai familiei sale (fraţii săi Matei și Iordache, fiica sa 
Smaranda, nora sa Ruxandra ș.a.). Casele domnești 
vor fi locuite adesea de urmașul său Constantin 
Brâncoveanu. Peste aproape un secol, în 1780, un 
alt domnitor, Alexandru Ipsilanti, va repara casele 
domnești și va construi un „chioșc” (foișor), înalt de 
20 m (demolat în 1893), de unde va privi panorama 
împrejurimilor93. 

În secolele XVIII-XIX, casele domneşti, 
afectate de incendii sau cutremure, vor fi reparate de 
mai mulţi domnitori, pentru a fi folosite, temporar, ca 
reşedinţă de vară. În timpul domniei lui Barbu Știrbey, 
la 3 martie 1852, arhitectul Anton Hefft a întocmit o 
listă „de mobile ce ar trebui spre complectarea celor în 
ființă din mănăstirea Cotroceni, rezidenție de vară a 

Imagine aeriană a ansamblului rezidențial de la Cotroceni
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Mării Sale”94. Documentul este important prin faptul 
că prezintă compartimentarea interioară a reședinței 
domnești de la mănăstirea Cotroceni. În „salonul de 
lucru și de dormit al Mării Sale Domnului” arhitectul 
Hefft propunea „spre a nu se ivi într-una aceeași 
încăpere o adunare de mobile vechi și nouă” a se 
mobila această sală „tot cu mobile nouă, potrivite una 
cu alta”. Mobilierul (un scrin, un jeț, două etajere, o 
canapea, un pat de dormit cu draperie, un dulap mic 
de noapte, o masă ovală, o oglindă cu cadru poleit de 
aur) era din lemn de mahon și de nuc. Reședința avea 
un „salon mic de adăstat, o odaie a camerdinerului, 
o odaie a adjutanților, salonul cel mare, salonul de 
primit al Mării Sale Doamna, salonul de prânzit, 
salonul cel mic al Mării Sale Doamnei, odaia de 
dormit a Mării Sale Doamnei, salonul de lucru al 

Mării Sale Prințului” – în marea majoritate a acestor 
spații arhitectul propunând utilizarea mobilelor mai 
vechi care existau în casa domnească95. 

În luna mai 1852 s-au executat unele lucrări 
„spre desăvârșirea șoselilor de la Cotroceni”96. O lună 
mai târziu, la 9 iunie, „Cinstitul sfat orășenesc al 
Capitalei” era anunțat că – întrucât domnitorul își va 
lua rezidența la Cotroceni – va trebui să monteze la 
reședința domnească „douăsprezece lampe în eclerajul 
localului”97. Concomitent s-a cerut egumenului 
mănăstirii Radu Vodă curățirea fântânii de la chioșcul 
Brâncoveanului, care avea bazinul umplut cu noroi 
și treptele distruse,  ajungând „în stare ruinoasă, din 
care pricină nu numai că locuitorii dimprejur nu se 
pot bucura de întrebuințarea apei salubre, ce izvorăște 

Biserica mănăstirii Cotroceni și ctitorul acesteia, domnitorul Șerban Cantacuzino, înfățișat în tabloul votiv 
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dintr-însa”98. Lucrarea trebuia să fie făcută sub 
supravegherea inginerului Rudolf Borroczyn. 

Cât timp domnitorul Barbu Știrbey își avea 
„rezidența de vară” la Cotroceni, s-a stabilit și un 
regulament de acordare a audiențelor „spre a nu face 
nimeni curse zadarnice și spre a se înlesni fiecăruia 
audiențile din partea Înălțimii Sale”, ora de primire 
fiind 12, în fiecare zi, afară de miercuri99. Tot aici, la 
casa domnească din Cotroceni, domnitorul Barbu 
Știrbey a „dat o masă strălucită” prințului Gorceakov 
și generalilor ruși, în 26 august 1853, cu prilejul 
festivităților ocazionate de aniversarea încoronării 
țarului Nicolae I – „augustul protector al Principatelor 
Danubiene”100. 

Din 27 ianuarie 1856 s-a păstrat un inventar 
detaliat al tuturor bunurilor, moșiilor și construcțiilor 

mănăstirii Cotroceni, în care găsim următoarea 
descriere a reședinței domnitorului Barbu Știrbey: 
„Casele domnești cuprind 10 odăi, cu două săli și două 
private, din care încăperi numai una nu este zugrăvită, 
cu ușile în două canaturi, ferestrele îndoite și sobele 
nemțești, toate având hierăria trebuincioasă, precum 
și ferestrele cu geamuri, fiind toate aceste încăperi 
în stare bună de locuit, cu o scară mare de piatră, cu 
grilajurile de fier, și alta în dos, îngustă, tot fier, lângă 
portița grădinii, iară portița cu două uși, căptușită cu 
fier. Supt aceste case mai sunt și alte patru odăi, din 
care două zugrăvite, cu uși, ferestre, pardoseala de 
scânduri de brad, tot în stare bună, cu două pivnițe 
dedesubt. Și în rândul caselor se află și două hambare 
de zid, cu șase despărțiri, și dedesubtul lor vărzărie 
și o magazie închisă în față cu scândură, iar învelișul 

Domnitorul Barbu Știrbey (portret de Ion Negulici)
Muzeul Național de Istorie a României
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acestor case [este] de fier. Spre miazăzi de la casele 
domnești se află un chioșc tot de zid, zugrăvit, având 
16 stâlpi de piatră, învelit cu tinichea albă și pardosit 
cu scândură de brad, dedesuptu căruia este o magazie 
cu ușă căptușită cu fier”101.

O perioadă nouă în istoria Cotrocenilor începe 
în timpul domniei lui Alexandru Ioan Cuza, care 
folosește casele domnești ca reședință oficială a sa 
în timpul lunilor caniculare de vară. Aici a avut loc 
primirea de către domnitorul Cuza, la 18 august 1860, 
a consulului general al Franței, D. Tillos, care și-a 
prezentat scrisorile de acreditare, felicitându-se că a 
fost „numit într-un post care-mi dă ocazia de a studia 
și a cunoaște o țară așa de interesantă, pentru care 
Augustul meu suveran simte o așa vie simpatie”102. 
În aceste condiții, Alexandru Ioan Cuza încearcă o 
modernizare a caselor domnești și o reamenajare a 
interioarelor pentru a face față unor ceremonii oficiale 
sau diplomatice care cereau un anume protocol. Prin 
jurnalul Consiliului de Miniștri din 13 iunie 1861 
se aprobă un credit pentru „mobilarea rezidenței de 
la Cotroceni”103. La 25 iunie același an, Consiliul 
Miniștrilor din Țara Românească aproba „un credit 
de lei cinci mii cinci sute a se da din fondul lucrărilor 
publice pentru iluminarea Cotrocenilor pe timp de 
patru luni”104. 

La 28 martie 1862 Adunarea Generală a 
României a votat o lege prin care „se deschide 
domnului ministru de Externe și de Stat un credit 
extraordinar de patru mii galbeni pentru facerea 
mobilației trebuitoare la Palatul Domnesc de 
la Cotroceni”105. „Pentru dotarea palatului de la 
Cotroceni” s-a format și o comisie (ai cărei membri 
erau E. Van Saanen și I. Băbeanu) care a hotărât ca 
„adjudecarea furniturilor ce compun această dotație 
să se facă prin adjudicațiune”, adică printr-o licitație 
la care doritorii puteau depune „ofertele lor sigilate 
și însoțite de garanții valabile după regulile adoptate” 
pe adresa Ministerului Afacerilor Străine106. S-a 
întocmit și o „listă de mobilă ce trebuiește reparată la 
palatul princiar”. Acum observăm din acest document 
că saloanele reședinței domnești încep să fie denumite 
în funcție de culori: salonul albastru, salonul galben, 

salonul verde, salonul alb107.  În iulie 1862 domnitorul 
Cuza mai aprobă un credit de 600 de galbeni „pentru 
pregătirea definitivă a dotațiunei palatului nostru 
de la Cotroceni”108. Domnitorul Cuza ordonă în 
1862 arhitectului Scarlat Beneș să refacă locuinţele 
domnești, care – mobilate cu piese elegante – vor 
deveni reședinţa de vară a prinţului Unirii și a soţiei 
sale, Doamna Elena. Lucrările – atent supravegheate 
de arhitecții P. Tabai și Scarlat Beneș – au constat în 

Domnitorul Alexandru Ioan Cuza (portret de Szathmari)
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reparații la fațada exterioară a reședinței domnești, 
dar și în interiorul acesteia; s-au zugrăvit și tapetat 
unele încăperi; s-au reparat dependințele și anexele 
curții domnești; a fost reparat și o parte din mobilierul 
vechi. Maiștrii care au condus lucrările de reparații 
și cei care au confecționat o parte din mobilier au 
fost Pavel Rădulescu, Ilie Puricescu, DʼArcy, Carol 
Knappe, iar dintre furnizorii de mobilă îi amintim pe 
Vasile Grigoratu, Vasile Iordanovici, Levi, Fr. Bruzesi, 
R. Bossel, Jules Roulle109. 

Din aceeași perioadă, a domniei lui Alexandru 
Ioan Cuza, s-a păstrat mărturie despre modul de viață 
distractiv al domnitorului la această reședință. Iat-o 
consemnată de Eugeniu Buchman, șeful Cancelariei 
palatului Cotroceni în timpul cât a fost reședinţa 
cuplului princiar Ferdinand-Maria: „În timpul marilor 
călduri ale verii, Domnitorul [Cuza] se retrăgea 
pentru câtva timp la Cotroceni, în așa-numitul foișor 
al lui Ipsilanti, astăzi înglobat în clădirea modernă 
a palatului. Acolo seara avea Domnitorul totdeauna 
invitaţi la masă; după mâncare mai stăteau boierii 
de vorbă și pe urmă se așezau la joc de cărţi, până 
târziu în noapte. Un lacheu trebuia, din când în 
când, să cureţe mucurile lumânărilor așezate în grele 
sfeșnice de argint masiv. Se juca pe galbeni și, cum 
e când joacă mai multe persoane la o masă, galbenii 
se găseau cam răsfiraţi printre sticlele și paharele 
de pe postavul verde”110. Obiceiul va fi păstrat și de 
principele Ferdinand, dar miza jocului va fi simbolică, 
singurul joc de cărţi pe care acesta îl cunoștea fiind 
whist-ul, distracţie la care erau chemaţi, în serile lungi 
de iarnă, generalul Robescu, maestrul Curţii princiare, 
d-rul Tamm, secretarul principelui, și alţi doi ofiţeri 
adjutanţi, care erau trataţi cu bere din belșug. 

Perioada de glorie a Cotrocenilor va începe 
însă o dată cu urcarea lui Carol I de Hohenzollern 
pe Tronul României, în 1866. Cum Palatul Domnesc 
din Calea Victoriei era reședinţă oficială, la 10 iunie 
1866 Corpurile Legiuitoare oferă principelui Carol, 
ca reședinţă de vară, vechile case domnești de la 
Cotroceni111, unde va locui împreună cu soţia sa, 
Elisabeta. În urma unei vizite la palatul Cotroceni, în 
12/24 aprilie 1867, principele Carol „a fost surprins 

de urgența pe care o prezintă anumite reparații 
ce sunt indispensabile”. În aceste condiții, Emil 
Picot, secretarul particular al domnitorului, îi scria 
ministrului de Finanțe că „Alteța Sa, dorind să-și 
mute cât mai curând reședința în afara orașului, mi-a 
dat ordin să vă invit să luați măsuri pentru a grăbi 
executarea acestor lucrări. Eu cred, domnule ministru, 
că dumneavoastră – recunoscând starea de fapt – veți 
adopta măsurile necesare pentru ca Prințul să poată 
locui în curând la Cotroceni”112.

Domnitorul Carol I (portret de Szathmari)
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În 12 mai 1867 are loc o „licitațiune pentru 
darea în antrepriză a lucrărilor de reparațiune la 
Palatul de la Cotroceni”, la care au prezentat oferte 
nu mai puțin de 15 firme, pe baza unui deviz întocmit 
de arhitecții T. Teodorini și M. Capuțineanu. Licitația 
a fost adjudecată de firma lui Ițak Capelovici și A. 
Seinfeld, care au oferit prețul cel mai avantajos 
(8.970 lei)113. Lucrările trebuiau să se încheie în două 
săptămâni de la încheirea contractului, iar banii i se 
plăteau antreprenorului „gradat cu înaintarea lucrării 
și pe temeiul încredințării arhitectului despre calitatea 
și valoarea ei”. Între 1868 și 1870, arhitectul Carol 
Enderle a proiectat noi construcții la Cotroceni114. 
În 18 februarie 1870 s-a organizat o nouă licitație 
pentru „darea în antrepriză a construirei unor odăi 
din nou la Palatul Cotroceni”, câștigată de firma lui 
Dobre Nicolau, cu care se și încheie contractul în 24 
februarie 1870115. Lucrările erau necesare, deoarece 
mareșalul Curții, George Emanuel Filipescu scria că 
„strămutarea curței la Cotroceni va avea loc în șase 
săptămâni cel mult”116.

În reședința din Dealul Cotrocenilor, principele 
Carol și principesa Elisabeta au fost gazdele unor 
festivități și ceremonii la care au participat oaspeți 
din țară și din străinătate. De pildă, în după amiaza 
zilei de 27 iulie/8 august 1871 „se face în curtea de 
la Cotroceni distribuirea premiilor la învingătorii 
concursului de tir; apoi banchete în grădină, la care 
participă cinci sute de ofițeri. Seara se iluminează, cu 
foc bengal, grădina și curtea, domnește o animație 
festivă și principele Carol circulă vesel și nejenat în 
mijlocul corpului său ofițeresc”117. Cu un alt prilej, 
în 13/25 mai 1876, perechea princiară „dă o serbare 
pentru copii în parcul de la Cotroceni la care, 
bineînțeles, asistă și principesa de Wied”118.

În timpul Războiului de Independență, 
Cotrocenii au fost gazda marelui aliat, țarul Alexandru 
al II-lea al Rusiei, care – în 3/15 iunie 1877 – „ vine 
cu toți marii duci la Cotroceni; prânzul se servește în 
grădină. Pentru suite, vreo 40 de persoane, se servește 
masa în o alee umbroasă. În timpul mesei cântă două 
muzici, apoi elevele de la învecinatul azil «Elena-
Doamna» cântă mai multe cântece. Seara are loc 

un mic concert, 
la care doamnele 
apar în costume 
naționale, pentru ca 
Împăratul să poată 
cunoaște portul în 
toate variațiile lui”119.
Alături de principele 
Carol, soția sa, viitoarea 
regină-poetă Carmen Sylva, 
va fi și o bună amfitrioană pentru 
artiștii vremii, la Cotroceni întâlnindu-se chiar cu 
Mihai Eminescu, cu sprijinul lui Titu Maiorescu 
și Mite Kremnitz. Și tot aici Doamna Elisabeta va 
amenaja – în timpul Războiului de Independenţă – 
două barăci-spital cu aproape 80 de paturi, în care 
va îngriji răniţii120, tradiţie păstrată și de urmașa sa, 
regina Maria. 

Legătura cuplului princiar Carol-Elisabeta cu 
Cotrocenii a devenit tot mai strânsă, mai ales după 
decesul prematur al unicei lor fiice, principesa Maria 
(1870-1874), care fusese botezată în Biserica de la 
Cotroceni și care va fi înmormântată lângă capela 
Azilului „Elena Doamna”. În dimineața zilei de 29 
martie/10 aprilie 1874 „perechea princiară se duce iar 
la Biserica Cotroceni și caută apoi locul, nu departe de 
biserică și lângă grădina Azilului «Elena-Doamna», 
unde să fie înmormântată copila lor. Funeraliile se 
fac la ora 2, în mijlocul unei asistențe de necrezut din 
toate clasele societății. Mitropolitul oficiază serviciul 
funebru, toată țara plânge înaintea coșciugului acestei 
prințese române, care e înapoiată atât de timpuriu 
pământului natal. Aceste simpatii obștești sunt unica 
mângâiere a părinților atât de greu încercați. Ei se 
duc din nou pe seară la Cotroceni și stau multă vreme 
lângă mormântul acoperit de flori”121. Ulterior, sicriul 
micii principese Maria va fi mutat într-un mausoleu 
construit în 1894-1895122.

Țarul Alexandru al 
II-lea îl decorează pe 
domnitorul Carol I
Muzeul Național de Istorie
 a României
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Pierderea fiicei adorate nu i-a împiedicat pe 
părinți să revină la Cotroceni, chiar dacă le trezea 
amintiri dureroase, după cum îi mărturisea principele 
Carol tatălui său, Karl Anton von Honenzollern, 
într-o scrisoare din 23 aprilie/5 mai 1874: „De ieri 
suntem stabiliți la Cotroceni, unde inimile noastre 
cernite speră să găsească mai mult repaus și oarecare 
mângâiere, pentru că avem mai în apropierea noastră 
ultima locuință a copilei noastre dispărute. Palatul 
nostru ni se părea așa de deșert și așa de melancolic, 
încât așteptam cu nerăbdare ziua când l-am putea 
părăsi. Dar și aici vom simți golul, pretutindeni și cu 
durere. Plimbarea noastră zilnică este la mormânt, ne 
așezăm acolo și evocăm numeroasele și dulcile amintiri 
ce ne-a lăsat drăguța noastră copilă. Țara întreagă este 
în doliu pentru Marioara, tu o știi și vei fi putut-o 
vedea după ziarele de aici, dar și din străinătate ne-au 
fost dat numeroase semne de simpatie”123.

În 29 martie/10 aprilie 1875, la împlinirea unui 
an de la înmormântarea micii principese Marioara, 
în biserica de la Cotroceni are loc un parastas, dar 
părinții îndurerați nu pot asista la slujba religioasă. 
Memoriile regelui Carol I al României consemnează 
faptul că „numeroși condolenți se duc într-un lung 
convoi cu preoții în frunte, la mormânt, care este 
acoperit peste tot cu flori. Mai târziu, după cum se 
obișnuiește la asemenea tristă ocaziune, conform cu 
obiceiurile ortodoxe, se dau în apropiatul Azil «Elena 
Doamna» pomeni și bani”124.

Un moment mai plăcut s-a petrecut în reședința 
de la Cotroceni în ziua de 3/15 mai 1881, când „seara, 
la ora 6, perechea regală sosește cu bine la Cotroceni. 
Regele găsește în cabinetul său de scris, pe o pernă de 
catifea, Coroana de oțel, lucrată la Arsenal. (...) Regele 
se bucură de lucrarea îngrijită a Coroanei, în a cărei 
executare se vede interesul cu drag pus în joc”125. 

În octombrie 1881, regele Carol I primește 
la Cotroceni vizita mamei sale, căreia – o asigură 
suveranul într-o scrisoare din 2/14 octombrie 1881 
pe sora sa, Maria de Flandra – „Cotrocenii și Palatul 
îi plac foarte mult și consideră potrivite amenajările 
noastre. Dar suferim de lipsă de spațiu și confort, care 
se simte într-adevăr la vizite și festivități. Am cerut ca 

Monumentul funerar 
al principesei Maria

Colecția arh. Mădălin Ghigeanu
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la primăvară să se construiască o aripă nouă la vechiul 
Palat, deoarece noul Palat va fi gata abia peste cinci 
ani. În fiecare zi avem un mare număr de audiențe, 
fiecare se grăbește să fie prezentat și firește toți sunt 
încântați de mama. La masă invităm însă puține 
persoane, căci ar fi prea obositor”126. 

În timpul lucrărilor de construire a Palatului 
regal din Calea Victoriei (1882-1885), regele Carol 
I și regina Elisabeta vor locui mai mult în reședința 
de la Cotroceni. „Din cauza noilor construcțiuni care 
se fac la palatul din Capitală – îi informa mareșalul 
Curții Regale pe administratorii palatului Cotroceni, 
la 25 iulie 1882 – Curtea Regală va fi silită a petrece 
mai îndelung timp decât în ceilalți ani la Palatul de 
la Cotroceni, astfel că acest palat va avea trebuință de 
reparațiuni care să poată permite șederea pe timp mai 

înaintat al toamnei și chiar al iernei”127. Spre sfârșitul 
anului 1882, în preajma Crăciunului, regele Carol I îi 
scria fratelui său Fritz von Hohenzollern că „încă mai 
locuim la Cotroceni, din cauza renovării Palatului din 
Capitală, care va fi mărit considerabil. Ne bucurăm 
de grădina destul de întinsă [a Cotrocenilor], ceea ce 
este plăcut și vesel pe o asemenea vreme frumoasă și 
blândă, dar și extrem de nesănătoasă”128. Familia regală 
a petrecut iarna anului 1883 la palatul Cotroceni, 
unde – îi scria regele Carol fratelui său Leopold, 
la 23 februarie/7 martie 1883 – „am locuit până pe 
10/22 ianuarie, camerele se încălzesc foarte bine și 
am fi rămas acolo toată iarna dacă nenumăratele 
îndatoriri față de societate nu ne-ar fi obligat să 
ne mutăm în oraș”129. Și spre sfârșitul anului 1883, 
regele Carol I consemna că „șederea noastră forțată 

Biserica și palatul Cotroceni
Muzeul Național Peleș
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la Cotroceni , din cauza construcției Palatului ne este 
foarte binevenită, căci așa putem să ne bucurăm zilnic 
în grădină de cele mai frumoase raze de soare”130. 
Tot la palatul Cotroceni a avut loc aniversarea zilei 
de naștere a reginei Elisabeta a României, în 29 
decembrie 1882, prilej cu care camera în care familia 
regală lua micul dejun – decorată cu tablourile 
strămoșilor și cu un splendid ceas vechi german, 
primit în dar de la Leopold von Hohenzollern – „s-a 
transformat într-o adevărată expoziție, căci de la ziua 
de naștere a Elisabetei s-a umplut de cadouri și flori 
așezate în vaze care de care mai frumoase și tot felul 
de măsuțe”131.

Cotroceniul i-a atras pe regele Carol și regina 
Elisabeta în primul rând prin parcul amenajat în 
jurul bisericii și al palatului. „Perechea princiară – se 

consemna în Memoriile regelui Carol I, la 18/30 mai 
1878 – se strămută azi la Cotroceni, unde principele 
își regăsește în fiecare an cu bucurie copacii și florile. 
Căldura în oraș a și început să fie nesuferită”132. La 25 
aprilie/7 mai 1883 grădina de la Cotroceni înverzise 
complet, primăvara arătându-se „în toată splendoarea 
ei”. „Masa o luăm, de cele mai multe ori, pe verandă, 
doar seara cinăm în cameră”, îi scria regele Carol 
fratelui său Leopold, înștiințându-l că „au sosit 
coletele de la Veneția”, pe care a pus să le despacheteze, 
găsind „totul perfect”133. Au existat însă și momente 
mai neplăcute petrecute în parcul Cotrocenilor, cum 
a fost în ziua de 9/21 iunie 1886, când „o furtună 
cu uragan a fost atât de puternică încât într-un 
minut a trăsnit de cinci ori în grădina Cotrocenilor, a 
dezrădăcinat copacii, a smuls acoperișul la numeroase 
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case și a dărâmat complet marele nostru abator, o 
pierdere de 400.000 franci pentru municipalitate”134.

Ideea de a construi un palat nou la Cotroceni o 
găsim exprimată de regele Carol I într-o scrisoare din 
29 octombrie/10 noiembrie 1881 adresată fratelui său 
Leopold: „Noul palat care se construiește la Cotroceni 
va avea nevoie de cinci sau șase ani până la finalizarea 
sa”135. Cum nici vechiul palat domnesc din Dealul 
Cotroceniului nu putea fi abandonat, el va deveni 
– după 1889 – reședinţa permanentă a principelui 
moștenitor, Ferdinand, și a soţiei acestuia, Maria, 
de numele cărora va fi legată construirea palatului 
Cotroceni. Cuplul princiar locuia la Palatul regal din 
București, alături de regele Carol I și regina Elisabeta, 
chiar dacă în toamna anului 1893 se va naște fiul 
moștenitorului Tronului, principele Carol și regele a 
sugerat principelui Ferdinand alegerea unei reședințe 

private în București. „Missy și Nando preferă ca 
peste iarnă să rămână cu mine la Palat – îi scria regele 
Carol I mamei sale, la 23 iunie/5 iulie 1893. Eu le-am 
propus, având în vedere că familia li se mărește, să-
și închirieze și să-și mobileze o casă (Palatul Suțu), 
ca să aibă propria lor gospodărie. M-a bucurat însă 
faptul că vor să rămână la mine, ceea ce și Missy mi-a 
spus și a mai adăugat «Nu vreau să te lăsăm singur». 
Raporturile noastre sunt foarte armonioase, iar copiii 
s-au atașat foarte mult de mine. Missy îi scrie deseori 
Elisabetei, care în felul acesta, pe cât este cu putință, 
trăiește totul alături de noi”136. 

La 19 mai 1893 Corpurile Legiuitoare au 
aprobat legea prin care se „deschide pe seama 
Ministerului Agriculturei, Comerciului, Industriei 
și Domeniilor un  credit extraordinar de 1 700 000 
lei, din care 1 000 000 lei pentru restaurarea Palatului 

Aripa estică a palatului Cotroceni 
Colecția Narcis Dorin Ion
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regal de la Cotroceni și adăogiri de noi clădiri; iar 
700.000 lei pentru o reședință regală la Iași”137. 
Proiectul noii reședinţe a fost încredinţat lui Paul 
Gottereau, arhitect șef al Casei Regale, de numele 
căruia se leagă și alte edificii impozante: vechiul 
Palat regal din Calea Victoriei, Palatul CEC și 
Biblioteca Fundaţiei Universitare „Carol I”, precum 
și splendidul palat al lui Dinu Mihail din Craiova 
(azi sediul Muzeului de Artă). Contractul între 
Ministerul Agriculturii, Domeniilor, Comerțului și 
Industriilor – al cărui titular era atunci Petre P. Carp 
– și arhitectul Paul Gottereau a fost semnat în 14 mai 
1893 și prevedea ca arhitectul că realizeze planurile 
restaurării și construirii unui nou corp de clădire la 
palatul Cotroceni, să predea Ministerului devizul, 
antemăsurătorile și caietul de condiții speciale, 
urmând ca acesta să se ocupe îndeaproape de realizarea 

instalațiilor, a decorațiilor interioare și exterioare și să 
supravegheze lucrările de construcție, ca diriginte de 
șantier138. Valoarea contractului lui Gottereau era de 
50 000 lei, la care se adăugau cheltuielile de transport 
(6 000 lei). Construcția palatului Cotroceni a fost 
executată de Societatea Română de Construcțiuni 
și Lucrări Publice, condusă de arhitectul Josef Jacob 
Schieffellers, care s-a angajat să termine lucrările până 
în octombrie 1895, ceea ce a și reușit. După terminarea 
palatului, în 1896-1898, vor fi construite florăria și casa 
grădinarului, după planurile arhitectului-constructor 
George Waltenberger139.

 Palatul Cotroceni a fost construit ca o clădire 
în forma literei L, pe trei nivele, într-un timp foarte 
scurt (1893-1895), dar a fost amenajat permanent 
și modificat după 1900. Regele se declara mulțumit, 
într-o scrisoare din 10/22 aprilie 1894 către mama sa: 
„construcțiile de la Cotroceni progresează, iar fațada 
care dă spre grădină și care se vede de la Palat arată 
măreț”140. Bucuria regelui era cu atât mai mare, în acel 
ceas aniversar, cu cât „a fost finalizată și splendida 
Casă a Pădurarului  de la Sinaia, care se va mobila de 
acum înainte”141. Regele Carol I va lăsa grija mobilării 
casei pădurarului de la Sinaia și a palatului de la 
Cotroceni  „în seama gustului artistic al lui Missy, care 
nu corespunde întru totul cu al meu. Dar voi face tot 
ceea ce le face lor bucurie, consider numai că ea se 
arată prea puțin recunoscătoare”142.

Spre finele anului 1894, la 25 noiembrie/7 
decembrie, regele își informa fratele de la 
Sigmaringen asupra stadiului lucrărilor la palatul 
destinat principilor moștenitori: „construcțiile de 
la Cotroceni au progresat enorm și cu siguranță că 
tânăra pereche se va putea muta acolo la toamna 
viitoare. Mobilarea este în continuare problema cea 
mai importantă pe care va trebuie să mi-o asum eu. 
S-a anunțat deja licitația pentru o jumătate de milion. 
Camerele sunt foarte mari și, la început, vor lipsi 
tablourile de pe pereți, pe care vreau să le dăruiesc eu, 
treptat, copiilor”143. Regele Carol I a manifestat o grijă 
specială pentru amenajarea reședinței princiare de la 
Cotroceni, gândindu-se mereu la confortul urmașilor 
săi. „Copiii – îi scria regele Carol I mamei sale, la 
16/28 decembrie 1895, referindu-se la principii 

Intrarea principală a palatului Cotroceni 
Muzeul Național Peleș
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moștenitori Ferdinand și Maria – speră să se mute 
acolo la sfârșitul lunii ianuarie. Până atunci, rămân 
încă multe de făcut pentru decorațiunile interioare și 
pentru a face locuibile acele încăperi. Dar, în orice caz, 
ei vor avea un cămin pentru care multă lume i-ar putea 
invidia. De curând, i-am spus, așa în glumă, lui Missy 
că nu i-aș mai dărui nimic de Crăciun, la care ea mi-a 
răspuns imediat: «Ne-ai dăruit deja tot mobilierul de 
la Cotroceni»”144. După toate amenajările interioare, 
regele era mulțumit de creația sa, considerând că 
palatul de la Cotroceni „a devenit extraordinar de 
frumos”145. În plus, aprecia suveranul, „mobilierul este 
elegant și, pe cât s-a putut, complet”, iar „copiii, care 
se dezvoltă foarte bine, se bucură de grădina cea mare 
deja înverzită acum”146.

Între firmele cu care arhitectul Paul Gottereau 
a colaborat la construirea și amenajarea interioarelor 
palatului Cotroceni menționăm o serie de furnizori ai 
Casei Regale, care au  oferit cele mai bune materiale 
pentru amplul șantier deschis în dealul Cotrocenilor. 
Firma sticlarului Friedrich Kisch a furnizat geamurile 
palatului, iar antrepriza „Teirich și Leopolder” s-a 
ocupat de rețeaua de alimentare cu apă a palatului și 
a instalațiilor sanitare. Tâmplăria palatului Cotroceni 
a fost realizată de firma lui E. Vollichard – tâmplar 
de binale, mobile și parchetar. Sobele de faianță și 
teracotă au fost montate de atelierul lui A. Weigand 
din București, iar covoarele din saloanele și holurile 
palatului au fost realizate la firma „Philipp Hass și fiii”, 
care avea fabrica și magazinul la Viena și o sucursală la 

Salonul de la parter al principesei Maria din palatul Cotroceni. 1896 - 1897 
Muzeul Național Peleș
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București147. Iluminatul electric al palatului Cotroceni 
și alimentarea cu energie electrică au fost asigurate de 
Compania de Gaz din București, printr-un contract 
încheiat în iunie 1894, care prevedea furnizarea 
curentului electric începând cu 1 noiembrie 1895148.

Într-un deviz estimativ „al tuturor lucrărilor de 
construcțiune ce urmează a se face la transformarea 
Palatului Cotroceni” avem menționate categoriile de 
lucrări și dependințele ce s-au construit pe domeniul 
regal: lucrări la corpul central al palatului (în valoare 
de 668 816 lei), construirea unui grajd (44 000 lei, fără 
instalațiile interioare), a unei remize și a unei șelării 

(43 000 lei), porticul spre grădină care leagă corpul 
principal cu aripa dependințelor (28 000 lei), galeria 
care leagă corpul principal cu bucătăriile (9 000 lei), 
anexă și diverse transformări la bucătării (9 000 lei), 
repararea corpurilor vechi de dependințe (42 000 lei) 
și instalațiunea de calorifer (50 000 lei)149. În total, 
lucrările de extindere și reamenajare s-au ridicat la 
suma de 893 816 lei.

Arhitectul Gottereau s-a adaptat perfect epocii 
în care se afirma pregnant supremaţia ornamentaţiei, 
realizând la Cotroceni o decoraţie abundentă, pentru 
a-i da o aură de somptuozitate. Spre deosebire de 

Sufrageria de mic-dejun din palatul Cotroceni. 1896 - 1897 
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castelul Peleș, unde lemnul marchetat este suveran 
în decoraţia interioară, la palatul Cotroceni s-au 
folosit alte materiale de construcţie și s-a îndeplinit 
sugestia principesei Maria, ca fiecare interior să aibă 
un stil aparte (eclectic, neobaroc, neorenaștere), dar – 
datorită intervenţiilor ulterioare – azi se mai păstrează 
puţine încăperi ce amintesc de stilul impus de Paul 
Gottereau. Pentru decorarea interioarelor palatului 
Cotroceni – amplasat într-un oraș care începea să 
devina „Micul Paris” – arhitectul Gottereau a propus 
mai multe stiluri de inspirație franceză: stilul Opera 
Garnier (pentru galerii și marele salon de recepții), 
Renaștere Henric al II-lea (marea sufragerie de gală), 
Renaștere germană (cabinetul de lucru al prințului 

Ferdinand, sufrageria privată), Renaștere Francisc I 
(scara principală din lemn), Ludovic al XIV-lea (marele 
salon al prințesei și marele dormitor al prințului și al 
prințesei), Ludovic al XV-lea (micul salon al familiei), 
Ludovic al XVI-lea (apartamentul pentru oaspeți), stil 
baroc Maria Tereza (camera de oaspeți), stil oriental 
(baia prințului și baia prințesei), stil englez (cabinetele 
de toaletă ale prințului Ferdinand și al prințesei Maria), 
cărora li se adăugau mai multe camere decorate într-
un stil nedeterminat, eclectic150. 

Cu decorația interioară s-au ocupat aceleași 
firme care lucraseră la Palatul regal din Calea 
Victoriei sau la castelul Peleș din Sinaia: casa Anton 
Pössenbacher a prezentat un deviz pentru „spațiile de 

Dormitorul principilor moștenitori din palatul Cotroceni. 1896 - 1897
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recepție și pentru dormitorul Altețelor Lor de la etajul 
I”, în timp ce firma pariziană Krieger A. Damon & 
Colin a făcut un deviz ofertă pentru toate încăperile 
palatului. 

Din acest ultim document, datat 2/14 ianuarie 
1895, putem observa compartimentarea interioară 
inițială a reședinței princiare și propunerile de 
decorare și mobilare ale renumitei case franceze. 
Astfel, la parter erau următoarele spații: „intrarea, 
vestibulul, scara de onoare, galerii, scara principală, 
marele salon de recepție (propus a fi decorat în lemn 
aurit și mobilat cu canapele mari și scaune tapițate cu 
satin auriu patinat, brodat), marea sufragerie de gală 
(cu mobilier din lemn de nuc ceruit, cu un bufet mare 

cu panouri sculptate și un șemineu monumental de 
4,50 m înălțime, cu coloane și capiteluri sculptate), 
cabinetul de lucru al A.S.R. Prințul Ferdinand (cu 
mobilier din nuc ceruit cu părți înnegrite, un birou 
și patru biblioteci cu două corpuri, înalte de 4 m, 
acoperind în întregime pereții camerei, corpul de jos 
având uși pline sculptate și coloane), marele salon al 
A.S.R. Prințesa Maria (cu mobilier din lemn aurit în 
stil Ludovic al XIV-lea), micul salon Ludovic XV (cu 
mobilier din lemn pictat verde și auriu), sala bizantină 
și sufrageria privată (cu lambriuri din nuc ceruit 
și părți înnegrite îmbrăcând toți pereții, de la sol la 
cornișe, inclusiv chenarele ușilor, ferestrelor și celor 
două nișe)”151. 

Budoarul roz al principesei Maria din Palatul Cotroceni. 1896 - 1897
Muzeul Național Peleș
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Etajul palatului cuprindea dormitorul pentru 
oaspeți (cu pat din lemn de nuc sculptat și ceruit, 
cu un decor de pat compus dintr-un baldachin cu 
lambrechin și draperii din damasc, interiorul fiind din 
mătase galben pal și molton), micul salon (mobilier 
din stejar ceruit), cabinetul de toaletă (mobilier din 
lemn pictat bej), micul salon de familie Ludovic al 
XV-lea, salon, alt dormitor pentru oaspeți (mobilat 
în stil Ludovic al XVI-lea, cu mobilier pictat în 
gri și auriu), vestibul anticameră, dormitor mare al 
Altețelor Lor (cu mobilier din lemn pictat gri și auriu, 
decorul de pat fiind compus dintr-un baldachin cu 
lambrechin din stofă roz, ornat cu dantele, interiorul 
fiind din mătase roz pal), cabinetul de toaletă al A.S.R. 
Prințesa Maria (decorat în stil englez cu mobilier 
pictat în ton de fildeș) și cabinetul de toaletă al A.S.R. 
Prințul Ferdinand (decorat în stil englez, cu mobilier 
din acaju patinat)152. Valoarea totală a mobilierului 
prevăzut pentru palat era de 242 000 lei (parter) și 
361 000 lei (etaj). 

La începutul anului 1895, secretarul regelui, 
Louis Basset, a purtat o corespondență cu ebenistul 
August Bembé din Mainz, informându-l – la 2 
februarie 1895 – că „Majestatea Sa a binevoit să 
admită verni-matin-ul pentru micul salon Ludovic 
XV” și confirmând, la 16 martie, „recepția devizului 
de 25.188 franci privind dormitorul Altețelor 
Lor din Palatul Cotroceni”153. În 12 aprilie 1895 
ebenistul August Bembé era informat că „dorim ca 
dumneavoastră să vă ocupați de cele patru camere ale 
copiilor și ale bonelor”. „Cum devizul pe care l-ați 
prezentat pentru aceste camere a părut prea ridicat și 
cum Altețele Lor doresc o simplificare”, ebenistul din 
Mainz era rugat să diminueze înălțimea lambriurilor 
și a divanului și să transforme o cameră a unei bone în 
sufragerie pentru copii154. 

Altă ofertă pentru mobilarea palatului 
Cotroceni a venit din partea ebenistului J.D. 
Heymann din Hamburg, care furnizase mobilier 
pentru castelul Peleș din Sinaia (cabinetul de lucru 
al regelui, bibliotecile și apartamentele regale) și 
căruia i-a fost atribuită „furnitura micului salon de 
familie”155. Într-un certificat din 10/22 iunie 1896, 

adresat casei J.D. Heymann, se precizau motivele 
alegerii sale („această primă comandă ne-a determinat 
să ne adresăm din nou acestei case pentru mobilierul 
reședinței princiare de la Cotroceni”) și contribuția pe 
care acesta a avut-o la decorarea și mobilarea palatului 
Cotroceni: „Casa Heymann a furnizat pentru acest 
castel mobilele următoarelor camere: marele salon cu 
loggie, budoarul A.S.R. Prințesa României, cabinetul 
de toaletă al A.S.R. Prințului României și diverse 
saloane, dormitoare și cabinete de lucru. Aceste 
camere sunt mobilate în mare parte în stil englez și de 
un efect pe cât de agreabil pe atât de original”156.

Cameră de oaspeți din palatul Cotroceni. cca 1900
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Fin și pasionat colecționar de artă, regele Carol 
I va aduna la castelul Peleș din Sinaia o excepțională 
galerie de pictură. Din cele 214 tablouri ale colecției 
sale, în anul 1914 regele Carol I certifica în testamentul 
său că în „Palatul Regal Cotroceni se află 16 tablouri ale 
Coroanei”157. În 1928 au fost inventariate, în saloanele 
palatului Cotroceni, tablourile provenind din Galeria 
de pictură a regelui Carol I: „de Domenico Veneziano 
(Madona cu pruncul; expus în Salonul mare și evaluat 
la 10 000 lei aur), Francesco Raibolini, zis Il Francia 
(Madona cu pruncul; expus în budoarul M.S. Reginei, 
evaluat la 5 000 lei aur), Raffaellino del Colle (Buna 
Vestire; evaluat la 15 000 lei), Lucas Cranah (Venus și 
Amorul; evaluat la 12 500 lei), Anthoni Schoonjans 
(Cleopatra dizolvând o perlă; expus în Salonul mare și 
evaluat la 6 000 lei aur), Antonio del Rincon (Christos 
binecuvântând virgina; expus în sufrageria palatului și 
evaluat la 12 500 lei aur), El Greco (două tablouri: 
Sfânta familie – expus în Salonul mare și evaluat la 

7 500 lei aur; Don Carlos călare – expus în sufragerie 
și evaluat la 15 000 lei aur; Sfântul Sebastian – expus 
în Salonul mare și evaluat la 6 000 lei aur), Francisco 
Zurbaran (Îngerul păzitor – expus în Salonul mare și 
evaluat la 10 000 lei aur), Juan de Valdés Leal (Capul 
Sfântului Ioan; expus în Sala de vânătoare și evaluat la 
3 000 lei aur), Eugène Delacroix (Studiu pentru barca 
lui Dante, expus în Sala de vânătoare și evaluat la 6 000 
lei aur) și Sir Joshua Reynolds (La Robinetta, tablou 
expus în Sala de vânătoare și mutat apoi la castelul 
Foișor din Sinaia)”158.    

Astfel amenajat, palatul Cotroceni a putut fi 
gazda unor evenimente speciale, la care au participat 
oaspeți importanți și figuri marcante ale aristocrației 
europene. În vara anului 1896, pentru scurt timp, a 
fost oaspete al Cotroceniului chiar împăratul Franz 
Josef al Austro-Ungariei, pentru care s-a organizat 
o primire specială, descrisă astfel de regele Carol I, 
într-o scrisoare din 30 iunie/12 iulie 1896, către 

Primirea împăratului Franz Josef și a suitei sale la palatul Cotroceni. 1896
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fratele său, Leopold von Hohenzollern: „Totul este 
foarte bogat ornamentat, fântânile păcii aveau un efect 
extraordinar, poarta cea mare de la intrarea în parcul 
de la Cotroceni nemaipomenit de frumoasă; de-a 
lungul întregului drum era o mare de oameni, care 
ne aclamau cu entuziasm. În grădina de la Cotroceni, 
ne-am urcat pe cai, am trecut în galop în față ca să-l 
primesc pe împărat pe câmpul de paradă. El călărea 
alături de Missy și Alfred de Coburg, iar Elisabeta 
venea în urma lor într-o caleașcă trasă de patru cai”159.

Reședința princiară de la Cotroceni a fost locul 
în care Familia regală și aristocrația română s-au 
întâlnit adesea, cu prilejul organizării unor baluri și 

recepții care au rămas în amintirea contemporanilor. 
Regele Carol I era chiar încântat de celebritatea pe 
care Curtea Regală a României o dobândise din punct 
de vedere al evenimentelor mondene. „Social vorbind 
– îi scria Carol mamei sale, la 4/16 februarie 1897 – 
[iarna] a fost folosită din plin, căci fiecare săptămână 
ne-a adus două-trei baluri și ne mai așteaptă încă 
cinci. La noi și la Cotroceni se dansează în fiecare 
joi și aceste serbări sunt întotdeauna strălucitoare și 
elegante așa că toată lumea este mulțumită până la cel 
mai înalt nivel. Diplomații au declarat că nici o altă 
Curte [Regală] nu face așa de mult pentru [înalta] 
societate precum cea din România. Seratele dansante 

Împăratul Franz Josef și ducele Alfred de Saxa-Coburg - oaspeți ai Familiei regale la palatul Cotroceni. 1896
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cu până la 300 de persoane, acasă la Nando și Missy, 
sunt extraordinare. Le palais se prête admirablement 
pour des fêtes, treptele, culoarele, marea sală de dans 
și saloanele alăturate, toate încăperile scăldate într-o 
mare de lumină creează un decor de basm și toată 
lumea rămâne uimită în fața noii reședințe a prințului 
moștenitor pentru care statul a cheltuit 1 milion de lei 
aur și eu însumi încă unul. La sfârșitul Carnavalului 
se va da acolo un bal costumat cu ocazia vizitei lui 
Ernest și a Victoriei de Hessa, care vor sosi aici la 
sfârșitul acestei săptămâni. Elisabeta dă în fiecare 
săptămână un ceai muzical la care sunt invitate 40-50 
de persoane și se face muzică de cea mai bună calitate. 

În felul acesta suntem permanent în contact cu toată 
societatea [înaltă], ceea ce mai atenuează întrucâtva 
ura dintre partide”160.  

 Amfitrioana multora dintre aceste evenimente 
mondene a fost, firesc, stăpâna casei, principesa 
Maria. La cumpăna dintre secole, Familia regală și 
moștenitorii Tronului au sărbătorit Crăciunul anului 
1900 la palatul Cotroceni, unde – relatează regele 
Carol I într-o scrisoare din 27  decembrie 1900/1 
ianuarie 1901, către fratele său Leopold – „Missy a 
făcut onorurile casei într-un mod extraordinar, toată 
Curtea noastră a fost invitată și i-au fost oferite 
mici cadouri. Copiii au exultat la vederea muntelui 

Principesa Maria împreună cu fiica sa, principesa Elisabeta, în parcul palatului Cotroceni
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de obiecte și a bradului strălucitor. A fost o oferire 
de cadouri foarte bogată și reușită. Noi am rămas la 
dineu, la care au luat parte 23 de persoane, fără copii, 
firește. Cu două zile înainte a nins atât de mult, încât 
doar cu sania am putut răzbi până la Cotroceni. Chiar 
și în seara respectivă a nins strașnic. Zăpada era foarte 
înaltă și două zile nici trenurile n-au mai mers”161.

 Uneori, în parcul palatului Cotroceni, se 
organizau petreceri câmpenești, cu scop caritabil, totul 
fiind dirijat admirabil de principesa moștenitoare. Așa 
s-a întâmplat în primăvara începutului de veac, la 21 
mai/3 iunie 1901, când – scria regele Carol I – „a fost 
o petrecere foarte frumoasă la Cotroceni. Parcul de jos 
a fost transformat într-o mare chermeză. În standuri 
bogat împodobite doamnele din înalta societate au 
vândut tot felul de obiecte, flori și lucruri de mâncare; 
în plus, cântau mai multe orchestre și au fost oferite 
reprezentații de teatru și de circ. Se spune că s-ar fi 
strâns 30.000 de franci destinați pentru două institute 
de binefacere. Missy a avut inițiativa acestei serbări 
și tot ea a condus toate aranjamentele. Totul a mers 

de minune și toată lumea a fost mulțumită în cel 
mai înalt grad. Mă bucur de succesul pe care l-a avut 
Missy. Copiii, care sunt foarte bine și cresc frumos, 
au savurat cu mare plăcere toată viața și agitația de 
la Cotroceni, la care au participat din plin alături de 
mulți alți copii. Micul Carol a avut propriul lui stand 
în care vindea. Mie mi-a luat 100 de franci pentru 
un obiect, deoarece am fost atât de nechibzuit încât 
să întreb cât costă. Toți cei de față s-au amuzat 
extraordinar la acest episod”162. 

Tot în timpul domniei regelui Carol I al 
României, dar sub influenţa artistică a principesei și, 
mai apoi, a reginei Maria, palatul Cotroceni a suferit, 
între 1900-1910 și 1913-1915, o serie de transformări 
și amenajări interioare. Maria a intervenit, după 
propriul gust, în amenajarea Salonului de aur, a 
Salonului verde, a Dormitorului argintiu, a Salonului 
norvegian și a celui de pictură și pirogravură (1905)163. 
Timidă la început și nedorind probabil să îl supere pe 
regele Carol I, care construise reședința princiară de la 
Cotroceni după gustul său și al arhitectului Gottereau, 
principesa Maria mărturisea că „mulți ani n-am 
fost destoinică să-i fac nici un fel de îmbunătățiri, 
trebuind să rămân mulțumită cu ceea ce găseam: 
foarte cu dichis, în parte chiar luxos, dar fără acea 
trăsătură personală care dă caracter unui cămin. Dar 
când ziua adausurilor și îndreptărilor sosi, începui, 
cu învoiala regelui Ferdinand, să schimb Cotrocenii 
potrivit cu ceea ce, în curgerea anilor, învățasem despre 
arhitectura și ornamentica românească”164.

 În prima fază, la 31 octombrie 1900, 
principesa Maria mărturisea că „dorim să aducem 
obiecte și mobile frumoase pentru salonul cel mare 
de la parter, care este de foarte prost gust și, încetul cu 
încetul, vreau să-l aranjez după propriul meu gust și 
să fac ceva drăguț”165. Zece zile mai târziu, principesa 
scria că „sunt foarte preocupată de aranjarea marelui 
salon de la parter și trebuie să fac mari economii la 
haine pentru ca s-o scot la capăt. Doresc o cameră 
cu adevărat frumos aranjată în care să strâng toate 
obiectele mele de artă, deoarece încăperile de la etaj 
au devenit prea strâmte, căci în toți acești ani am 
colecționat multe lucruri”166.

Parcul palatului Cotroceni
Colecția Narcis Dorin Ion
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În a doua fază, palatul Cotroceni a fost extins, 
în stilul neoromânesc, regina Maria amintindu-şi: 
„Bătrânul rege [Carol I] a admis că palatul nostru 
trebuie mărit, astfel încât va trebui să avem şi camere 
pentru musafiri. La început erau unul sau două 
apartamente, însă, venind multe cunoştinţe din 
toată lumea, s-a impus ca o necesitate construirea 
unei noi aripi la Cotroceni. (...) S-a redezvoltat o 
artă națională care fusese uitată și îngropată printre 
inovațiile aduse din țările occidentale. (...) Acest stil 
[stilul neoromânesc] l-am transpus la ambele aripi ale 
palatului”167. 

Transformările au fost atât de radicale încât 
cu greu anumite spaţii au mai putut fi recunoscute, 
chiar de către Familia regală sau angajaţii palatului. 
De pildă, dormitorul reginei Maria a fost refăcut în 

stil bizantin, combinat cu elemente celtice, de către 
sculptorul Dietz și pictorul Elsner. Decoraţia acestei 
încăperi conţinea și o mare pictură în ulei făcută de 
către sora reginei, marea ducesă de Hessen, toate 
obiectele din interior fiind lucrate în aur, argint și 
fildeș, cu excepţia unui lampadar sculptat în bronz de 
Oscar Spaethe168. 

Inaugurat cu două zile înainte de Crăciunul din 
anul 1905, Dormitorul argintiu – cunoscut în epocă 
și sub denumirea de „Dormitorul biserică”, datorită 
mobilării și ornamentării sale cu motive specifice 
bisericilor ortodoxe – a provocat o mare senzaţie în 
rândul celor ce l-au văzut. „Când regina Elisabeta a 
vizitat pentru întâia dată acest dormitor – își amintea 
Eugeniu Buchman – a rămas mută la vederea iatacului. 
Venită din încăperile întunecoase și mobilate cu prost 

Dormitorul argintiu din palatul Cotroceni. 1905
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gust ale palatului din Calea Victoriei, nu-i de mirare 
că după prima surprindere a putut exclama: «Dar asta 
este ca în basme» când a văzut acei pereţi sculptaţi 
în piatră, ale căror arabescuri și înflorituri reflectau 
lumina de lună”169. Mama sa i-a promis principesei 
Maria că îi dăruiește o blană de urs polar pentru a 
decora dormitorul. „Am mare nevoie de ea – îi scria 
Maria ducesei de Coburg, la 25 decembrie 1905 

– pentru noua mea cameră care a fost inaugurată 
alaltăieri și care a avut un succes imens”170.

Salonul de aur a creat aceeași uimire regelui 
Carol I și reginei Elisabeta: „Când, pentru prima oară, 
i-am lăsat triumfătoare să intre în camera mea aurie, 
figura Maiestăţilor lor a fost de studiu și contemplare. 
Nu le-a plăcut că era prea îndrăzneaţă, prea diferită de 
orice văzuseră sau concepuseră vreodată, dar nu s-au 
putut împiedica să admită că era frumoasă, într-un fel 
barbar și neconvenţional”171. După alte surse, regina 
poetă Carmen Sylva a fost entuziasmată de noua 
creaţie a principesei Maria, spunând că „este ceva între 
un templu indian și un decor de basm, atât de frumos, 
uimitor de frumos și de original”172. În opinia altei 
aristocrate, prinţesa Ana Maria Callimachi (născută 
Văcărescu), salonul reginei Maria amintea în același 
timp „de o biserică  și de o baie turcească (…) Trecând 
pragul, ezitai între oroare și râs, iar apoi te hotărai să te 
concentrezi asupra gazdei, frumoasă în mătăsurile ei 
de brocart sau voalurile ei vaporoase, purtând bijuterii 
grele și primitive, imaginate pentru a se armoniza 
cu decorul care i se potrivea perfect”173. În descrierea 
personală a reginei Maria a salonului de aur „pereții 
erau poleiți cu aur și aveau pe ei panglici, trandafiri și 
frunze din lemn sculptat și aurit, iar pardoseala era de 
un turcoaz strălucitor”174.

În anul 1910 principesa Maria a amenajat – 
după proiectul arhitectului Karel Liman – salonul 
norvegian din Palatul Cotroceni, prin transformarea 
vechiului budoar. Încântată de realizare, principesa 
îi scria – la 14 octombrie 1910 – mamei sale, Maria, 
ducesă de Coburg: „La Cotroceni, Liman (arhitectul 
Unchiului) mi-a sculptat o nouă, adorabilă cameră 
norvegiană, care este cea mai mare desfătare a mea și 
pentru care am colecţionat toate lucrările la München 
în acest an. De asemenea, cele 1 000 de mărci de la 
tine au fost cheltuite pe obiecte pentru această nouă 
creaţie preţioasă, care-mi umple inima cu infinită 
satisfacţie”175. „Plafonul era scund, cu bârne grele, ușile 
decorate stăteau într-o montură încărcată din fier. 
Această cameră – mărturisea principesa Maria – a fost 
inspirată de fotografiile cu ferme norvegiene pe care 
le-am văzut”176.

Salonul de Aur din palatul Cotroceni. 1910
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Noul studio și salonul norvegian au stârnit 
admiraţia multor oaspeţi ai reginei Maria, suverana 
preferând să își invite aici prietenii pentru a servi ceaiul 
de la ora 5. Americanul George Herbert Huntington 
își amintea un astfel de moment, descriind în detaliu 
decoraţia interioară a acestui spaţiu: „Am luat 
ceaiul de la 5 în studio, care este o foarte frumoasă 
încăpere de dimensiuni mari, amintind de stilul rural 
al caselor ţăranilor norvegieni mai înstăriţi și care se 
află deasupra sălii de mese bizantine descrise mai sus. 
Este foarte înalt și duce direct pe acoperiș. Întreaga 
lemnărie este din brad, vopsită aproape numai 
în negru, asemenea unei case ţărănești cu pereţii 
afumaţi, iar tencuiala dintre grinzile care se întretaie 
este simplă și văruită într-un crem deschis. O scară 
de lemn închis la culoare se desfășoară pe latura de 

sud, opusă șemineului, și urcă într-un balcon care se 
află deasupra încăperii și unde pupitre pentru scris și 
rafturi de cărţi sunt aranjate în unghere îmbietoare. 
Scaune masive cu tapiţerie frumoasă în nuanţe eterate 
de albastru, roz și gri – culorile preferate ale Majestăţii 
Sale – sunt grupate artistic în partea stângă, în faţa 
șemineului, în partea dreaptă aflându-se un divan 
mare acoperit cu două piei superbe de tigru, capetele 
acestora servind drept suport pentru picioare. În 
centrul acestui grup, chiar în faţa șemineului, este 
așezat un foarte frumos taburet spaniol din lemn, nu 
mai înalt de 18 inci, dar de cel puţin cinci picioare 
în diametru și opt pe lateral, împodobit cu ţinte de 
alamă șlefuită și încrustat cu diverse oranamente; în 
centru are o deschidere mai mare de două picioare în 
diametru, în care se află un vas de alamă. Vasul este 

Salonul norvegian din palatul Cotroceni
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întodeauna plin cu cele mai frumoase flori, acestea 
fiind pentru câteva zile un buchet de primule deosebit 
de frumoase, plantate într-o vază joasă care se potrivea 
exact în vasul de alamă. Pentru ceai a fost construită o 
masă specială din două piese care încadrează taburetul 
spaniol, dar mai înaltă, astfel încât să nu fie deranjat 
aranjamentul de pe taburet, și lată de nouă sau zece 
picioare. Scaunul special al Majestăţii Sale se află în 
stânga șemineului, cu faţa la acesta, regina turnând ea 
însăși ceaiul în cești”177.

Stilurile în care principesa Maria a preferat 
să-și amenajeze interioarele palatului său au creat 
la Cotroceni un ansamblu rezidenţial în care 
elementele arhitecturii vechi românești din Sala de 

bal convieţuiau cu saloanele Secession ori norvegian, 
doar sufrageria, cabinetul de lucru și dormitorul regelui 
Ferdinand rămânând neschimbate, păstrându-și 
simplitatea lor spartană178. Pentru amenajările în stil 
neoromânesc, devenit o preferinţă a reginei Maria 
după ce experimentase toate stilurile la modă în 
Europa acelei vremi, suverana va apela la serviciile 
unuia dintre creatorii acestui stil, celebrul arhitect 
Grigore Cerchez, care – între 1911-1915 – a executat 
ample lucrări de extindere și remodelare a aripii 
nordice a palatului, dând o nouă înfăţișare reședinţei 
regale. Cu această ocazie se va realiza în interiorul 
palatului ceea ce se va numi „spaţiul Cerchez” – în fond 
Sufrageria oficială (1915) și Marele Salon de recepţie 

Studio-ul (salonul de ceai) al principesei Maria din palatul Cotroceni
Muzeul Național Peleș
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Principesa Maria în budoarul roz din palatul Cotroceni
Muzeul Național Peleș
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(Salonul Alb), creat în 1925-1926 prin combinarea și 
transformarea Salonului de dans și a sufrageriei vechi. 
În această sufragerie s-a hotărât, la 14 august 1916, 
intrarea României în război, distrugerea sa fiind astfel 
deplânsă de unul dintre participanții la acel Consiliu 
de Coroană, I.G. Duca: „Consiliul de Coroană a 
avut loc în Sufrageria cea mare dar, prin impietatea 
reginei Maria și prin slăbiciunea regelui Ferdinand, 
această sală istorică a dispărut. Ea a fost, câțiva ani în 
urmă (pe la 1925-1926) înglobată, împreună cu sala 
de dans, în ceea ce formează azi marele salon boltit 
de la nordul castelului. Și ce păcat! Istorica sufragerie 
trebuia păstrată neatinsă, așa cum era în dimineața de 
14 august 1916, așa cum a respectat-o ocupațiunea 
germană, așa cum am regăsit-o în noiembrie 1918. 
Era dreptunghiulară, cu multe ornamentații de lemn 
închis, cu multă poleială, cu o tonalitate în general 
întunecoasă”179. 

În cazul acestei reședințe – mărturisea regina 
Maria – „am căzut sub farmecul arhitecturii românești 
și mi-a părut totdeauna rău de Cotroceni că n-a fost 
zidit în stilul unei vechi mănăstiri; numai că în zilele 
când el a fost reclădit, iubirea față de arta națională era 
la nivel foarte scăzut”180. Realizarea monumentalului 
Salon Alb îi apărea reginei Maria ca o contribuție 
valoroasă la arhitectura interioară a palatului, apreciată 
ca atare de toți oaspeții săi: „Așa luă întrupare marea 
încăpere albă cu arcurile și stâlpii ei, cu pereții albi goi, 
cu zugrăvelile vechi și cu lumina artistică, uimirea de 

astăzi a tuturor celor cari vin la Cotroceni. La fel și 
sufrageria ciudată, cu masa rotundă sub rotunda boltă, 
masă rotundă care poate fi mărită sau micșorată după 
oaspeți, dar care rămâne totdeauna rotundă”181.

Același arhitect Grigore Cerchez a fost autorul 
extinderii și remodelării aripii nordice a Palatului 
Cotroceni, în anii 1914-1915. În cadrul acestui 
proiect neoromânesc faţada nordică a palatului a fost 
îmbogăţită cu un ansamblu monumental, compus din 
două foișoare cu scară exterioară de acces și terasă 
belvedere. Foișorul de la parter, cu scara și toate 
detaliile lui, a fost copiat după foișorul lui Dionisie de 
la Mănăstirea Hurezi a lui Constantin Brâncoveanu, 
parcă în amintirea lui Șerban Cantacuzino. „Pe când se 
construia acest foișor – își amintea Eugeniu Buchman, 
șeful Cancelariei palatului – m-am dus într-o după-
amiază să privesc la lucrarea care mă interesa. După 
câteva minute a venit și regina Maria, care urmărea 
zilnic cu mare atenţiune progresul clădirei. Atunci 
am auzit  din  gura  ei  aceste neașteptate cuvinte 
care m-au impresionat adânc: «Dacă o fi vreodată 
să mă gonească din această ţară care-mi este atât 
de dragă, vreau să rămână câte ceva frumos de pe 
urma mea»”182. De altfel, regina Maria și-a asumat cu 
mândrie realizarea acestei lucrări, mărturisind că „tot 
sub conducerea mea a fost făcută și scara care duce 
jos în grădina cu apă, o copie a scării de la Horez, 
mănăstirea cea mai scumpă mie. Tot ce e stil românesc 
la Cotroceni e lucrul meu”183.

Palatul Cotroceni
Colecția arh. Mădălin Ghigeanu



REGELE CAROL I
CTITORUL ROMÂNIEI MODERNE

291



REGELE CAROL I
CTITORUL ROMÂNIEI MODERNE

292

1. Despre această perioadă din istoria Palatului regal, 
Vezi, pe larg, Palatul Regal cum a fost în trecut. Dela 
Nicolae Grămăticul la boierul Dinicu Golescu. Documente 
prezentate de Emil Vârtosu, tipărit în colecția Arhivele 
Bucureștiului nr. 3, București, 9 mai 1937; Narcis Dorin 
Ion, Palate din București, prefață de academician Dan 
Berindei, București, Noi Media Print, 2013, p. 63-72.
2. Vezi denumirile camerelor în inventarele de epocă, 
la Gabriel Badea-Păun, De la Palatul Domnesc de pe 
Podul Mogoșoaiei la Palatul Regal de pe Calea Victoriei. 
Arhitectură și decoruri (1866-1947), București, Editura 
Corint, 2017, p. 12-13.
3. Memoriile regelui Carol I al României. De un martor 
ocular, volumul I (1866-1869), ediție și prefață de 
Stelian Neagoe, București, Editura Scripta, 1992, p. 59. 
4. Ibidem, p. 60. 
5. Ibidem. 
6. Ibidem, p. 63. 
7. Ibidem, p. 63.
8. Ibidem. 
9. Ibidem. 
10. Vezi Irina Spirescu, De la Orient la Occident. Decoraţia 
interioară în reședinţele domnești și boierești (1774-1914), 
București, NOI Media Print, 2010, p. 112-127. 
11. Maria, regina României, Povestea vieții mele, ediția a 
III-a, vol. II, Iași, Editura Moldova, 1991, p. 242. 
12. Marian Constantin, Palate și colibe regale din 
România. Arhitectura și decorația interioară în slujba 
monarhiei (1875-1925), București, Editura Compania, 
2007, p. 70. 
13. Ulysse de Marsillac, Le palais princier, în „Le 
Moniteur roumain”, 21 februarie 1869, p. 80 (apud 
Marian Constantin, Palate și colibe regale, p. 85).
14. Pe larg, în Marian Constantin, Palate și colibe regale, 
p. 83-84.
15. Ion Mamina, Consilii de coroană,  București, Editura 
Enciclopedică,  1997, p. 14; Memoriile Regelui Carol I 
al României. De un martor ocular, vol. III. 1876-1877, 
ediție și indice de Stelian Neagoe, București, Editura 
Machiavelli, 1994, p. 108.

16. Memoriile Regelui Carol I al României. De un martor 
ocular, vol. III, p. 162.
17. Ibidem, p. 166. 
18. Vezi, pe larg, Memoriile Regelui Carol I al României. 
De un martor ocular, vol. IV. 1878-1881, ediție și indice 
de Stelian Neagoe, București, Editura Machiavelli, 
1994, p. 379-381. 
19. Ibidem, p. 381. 
20. Ibidem. 
21. Memoriile Regelui Carol I al României. De un martor 
ocular, vol. IV, p. 395. 
22. Ibidem, p. 398.
23. Ibidem. 
24. Oana Marinache, Paul Gottereau. Un regal în 
arhitectură, București, Editura Istoria Artei, 2017, p. 68. 
La p. 70-71 sunt prezentate planurile corpului de gardă, 
al grajdurilor și șoproanelor, semnate de arhitectul Nicu 
Cerkez (1880), precum și o schiță a fațadei principale a 
corpului de gardă. 
25. Ibidem. 
26. Scrisorile regelui Carol I din arhiva de la Sigmarigen. 
1878-1905, studiul introductiv, stabilirea textului, 
traducerea, adaptarea și notele Sorin Cristescu, 
București, Editura Paideia, 2010, p. 85.
27. Ulysse de Marsillac, Bucureștiul în veacul al XlX-
lea, prefață, note și antologie de ilustrații de Adrian-
Silvan Ionescu, traducere din limba franceză de Elena 
Rădulescu, București, Editura Meridiane, 1999, p. 165-
168.
28. Sorin Cristescu, Carol I. Corespondența privată 
(1878-1912), București, Editura Tritonic, 2005, p. 115.
29. În facsimil la Nicolae Șt. Noica, Palatul Regal. 
Muzeul Național de Artă al României, cu colaborarea lui 
Peter Derer, cuvânt înainte de acad. Mugur Isărescu, 
guvernatorul Băncii Naționale a României, ediție 
îngrijită de Selian Țurlea, București, Editura Cadmos, 
Asociația Kultura, 2009, p. 35. 
30. Oana Marinache, Paul Gottereau. Un regal în 
arhitectură, p. 73. La p. 77 sunt reproduse planurile 
transformării palatului vechi (parter și etaj). 

NOTE



REGELE CAROL I
CTITORUL ROMÂNIEI MODERNE

293

31. Carol I al României, Jurnal, volumul I. 1881-
1887, stabilirea textului, traducere din limba germană, 
studiu introductiv și note de Vasile Docea, Iași, Editura 
Polirom, 2007, p. 148.
32. Ibidem, p. 151.
33. Sorin Cristescu, Carol I. Corespondența privată 
(1878-1912), p. 184-185.
34. Carol I al României, Jurnal, vol. I, 129. 
35. Ibidem, p. 143 și 151. 
36. Arhivele Naţionale Istorice Centrale, fond Castele 
și palate. Palatul Regal din București, dosar nr. 75/ 1884.
37. Pe larg, la Nicolae Șt. Noica, Palatul Regal, p. 36-37.
38. Ibidem, p. 36. Cu detalii tehnice despre structura 
clădirii (subsol de 3,5 m, parter de 6,2 m și etaj înalt 
de 7 m.)
39. Scrisorile Regelui Carol I din arhiva de la Sigmaringen. 
1878-1905, p. 96.
40. Carol I al României, Jurnal, vol. I, p. 235. 
41. Ibidem, p. 274.
42. Sorin Cristescu, Carol I. Corespondența privată, 
p. 172.
43. Carol I al României, Jurnal, vol. I,  p. 294. 
44. Sorin Cristescu, Carol I. Corespondența privată, 
p. 191. 
45. Carol I al României, Jurnal, vol. I, p. 365. 
46. Ibidem, p. 406.
47. Marian Constantin, Palate și colibe regale din 
România, p. 132-133; Gabriel Badea-Păun, De la Palatul 
Domnesc..., p. 31-34.
48. Nicolae Șt. Noica, Palatul Regal, p. 39. 
49. Ibidem, p. 42).
50. Ibidem, p. 46.
51. Ibidem, p. 194. 
52. Scrisorile regelui Carol I din arhiva de la Sigmaringen, 
p. 120. 
53. Ibidem. 
54. Nicolae Șt. Noica, Palatul Regal..., p. 47. 
55. Ibidem, p. 50.
56. Marian Constantin, Palate și colibe regale din 
România, p. 137.

57. Ibidem, p. 134-135. 
58. Scrisorile Regelui Carol I din arhiva de la Sigmaringen, 
p. 120.
59. Vezi detaliile stilistice la Marian Constantin, Palate 
și colibe regale din România, p. 135-136.
60. Scrisorile Regelui Carol I din arhiva de la Sigmaringen, 
p. 100. 
61. Regele Carol I al României, Jurnal, vol. I, p. 369. 
62. Cuvântările Regelui Carol I, ediție îngrijită de 
Constantin C. Giurescu, București, Fundația pentru 
Literatură și Artă „Regele Carol II”, 1939, vol. I, p. 
427-428.
63. Scrisorile Regelui Carol I din arhiva de la Sigmaringen, 
p. 124.
64. Vezi, pe larg, Léo Bachelin, Tableaux anciens de la 
Galerie Charles I-er, Roi de Roumanie, Paris, 1898 (cu 
74 heliogravuri); Al. Busuioceanu, Colecția regală de 
pictură, în „Boabe de Grâu”, an III, nr. 5, mai 1932, 
p. 129-146.
65. A.N.I.C., fond Castele și Palate. Palatul Regal din 
Calea Victoriei, dosar nr. 99/1928, f. 72.
66. Ibidem, f. 21, 24, 27-31, 34, 35, 40, 56-58, 61, 69, 71.
67. Ibidem, f. 1-3. Numele pictorilor străini sunt scrise, 
deseori, greșit în acest inventar, motiv pentru care le-am 
corectat și am adăugat numele complet și anii de viață 
ai pictorilor respectivi.
68. Ibidem, f. 4-6.
69. Ibidem, f. 7. 
70. Ibidem, f. 8. 
71. Ibidem, f. 9.
72. Ibidem, f. 9-10.
73. Ibidem, f. 10. 
74. Ibidem, f. 11.
75. Ibidem, f. 12; vezi și Adrian-Silvan Ionescu, Preziosi 
în România, București, Noi Media Print, 2003 (unde 
sunt reproduse o parte din acuarelele aflate în colecțiile 
Palatului regal). 
76. A.N.I.C., fond Castele și Palate. Palatul Regal din 
Calea Victoriei, dosar nr. 99/1928, f. 13-14.
77. Ibidem, f. 15. 



REGELE CAROL I
CTITORUL ROMÂNIEI MODERNE

294

78. Ibidem. 
79. Maria, regina României, Povestea vieții mele, vol. II, 
p. 242-243.
80. Mădălina Nițelea, Ceremonialul la Curtea lui Carol 
I de Hohenzollern (1866-1914), București, Muzeul 
Național Cotroceni, 2009, p. 33. 
81. I.G. Duca, Amintiri politice, vol. I, München, Jon 
Dumitru-Verlag, Colecția „Memorii și mărturii”, 1981, 
p. 17.
82. Prima lucrare oficială dedicată Ceremonialului Curței 
Domnesci a României a fost scrisă de Theodor Văcărescu, 
fiind tipărită în 1876 la Tipografia Curții.
83. Ulysse de Marsillac, Bucureștiul în veacul al XlX-lea, 
p. 170-171.
84. Ibidem. 
85. Constantin Argetoianu, Memorii. Pentru cei de mâine. 
Amintiri din vremea celor de ieri, volumele I-II. Părțile 
I-IV. 1871-1916, ediția a II-a, revăzută și întregită de 
Stelian Neagoe, București, Editura Machiavelli, 2008, 
p. 102.
86. Sorin Cristescu, Carol I. Corespondența privată, 
p. 115.
87. Scrisorile regelui Carol I din arhiva de la Sigmaringen..., 
p. 100.
88. Sorin Cristescu, Carol I. Corespondența privată, 
p. 194. 
89. Scrisorile regelui Carol I din arhiva de la Sigmaringen..., 
p. 120.
90. Ibidem, p. 340.
91. Ibidem, p. 356.
92. Vezi, pe larg, Aristide Ștefănescu, Mariana Lazăr, 
Mănăstirea Cotroceni. Un monument istoric dispărut, 
Muzeul Naţional Cotroceni, 2004; Istoria Cotrocenilor 
în documente (secolele XVII-XX), coordonatori Carmen 
Păsculescu-Florian, Marian Constantin, Muzeul 
Național Cotroceni, Editura Sigma, 2001, p. 18-42; 
Muzeul Naţional Cotroceni, coordonator Ioan Opriș, 
Redacţia Publicaţiilor pentru Străinătate, 1993, p. 13-

28; Grigore Ionescu, București. Ghid istoric și artistic, p. 
203-205.
93. Mihai Ipate, Amenajări la Cotroceni în perioada 
modernă, în volumul, Studii și articole de istorie și istoria 
artei, editat de Muzeul Naţional Cotroceni, coordonatori 
dr. Diana Fotescu, Marian Constantin, Editura Sigma, 
2001, p. 132.
94. Istoria Cotrocenilor în documente, p. 107. 
95. Ibidem, p. 107-111.
96. Ibidem, p. 112.
97. Ibidem, p. 115.
98. Ibidem, p. 117-118.
99. Ibidem, p. 121.
100. Ibidem, p. 122.
101. Ibidem, p. 133. Documentul este publicat integral 
la p. 127-142.
102. „Monitorul Oficial al Țării Românești”, no. 197, 
18 august 1860, p. 905 (apud Istoria Cotrocenilor în 
documente, p. 143).
103. Istoria Cotrocenilor în documente, p. 143-144.
104. Ibidem, p. 144.
105. „Monitorul Oficial al Țării Românești”, no. 99, 7 
mai 1862, p. 407 (apud Istoria Cotrocenilor în documente, 
p. 151).
106. Istoria Cotrocenilor în documente, p. 152.
107. Ibidem, p. 153-154.
108. Ibidem, p. 157.
109. Constantin Căzănișteanu, Palatul Cotroceni în 
timpul domniei lui Alexandru Ioan Cuza, în volumul 
Studii și articole de istorie și istoria artei, Editura Sigma, 
2001, p. 127-128; Mihai Ipate, Amenajări la Cotroceni 
în perioada modernă, în loc.cit., p. 129-138; Marian 
Constantin, Palate și colibe regale din România, p. 41-54.
110. Eugeniu Arthur Buchman, Patru decenii în serviciul 
Casei Regale a României. Memorii. 1898-1940, ediție 
îngrijită de Cristian Scarlat, prefață de acad. Florin 
Constantiniu, București, Editura Sigma, 2006, p. 22.
111. Muzeul Naţional Cotroceni, p. 35.



REGELE CAROL I
CTITORUL ROMÂNIEI MODERNE

295

112. Istoria Cotrocenilor în documente, p. 201.
113. Ibidem, p. 202-203.
114. Oana Marinache, Paul Gottereau. Un regal în 
arhitectură, p. 164.
115. Istoria Cotrocenilor în documente,, p. 220-221.
116. Ibidem, p. 223.
117. Memoriile regelui Carol I al României...., vol. II, 
p. 194. 
118. Ibidem, vol. III, p. 36.
119. Ibidem, p. 165.
120. Anica St. Constantin, Carol I și Cotrocenii, în 
volumul Studii şi articole de istorie şi istoria artei, 
p. 157.
121. Memoriile regelui Carol I al României. De un martor 
ocular, vol. II, p. 310.
122. Vezi G. M. Ionescu, Istoria Cotrocenilor, Lupescilor 
(Sf. Elefterie) și Grozăvescilor, București, Tipografia și 
Fonderia de Litere Toma Basilescu, 1902, p. 192-194.
123. Memoriile regelui Carol I al României. De un martor 
ocular, vol. II, p. 316.
124. Ibidem, p. 362.
125. Memoriile regelui Carol I al României. De un martor 
ocular, vol. IV (1878-1881), p. 392.
126. Sorin Cristescu, Carol I. Corespondența privată, 
p. 105. 
127. Istoria Cotrocenilor în documente, p. 239
128. Sorin Cristescu, Carol I. Corespondența privată, 
p. 144.
129. Scrisorile Regelui Carol I din arhiva de la Sigmaringen, 
p. 100.
130. Ibidem, p. 102. 
131. Ibidem.
132. Memoriile regelui Carol I al României. De un martor 
ocular, vol. IV, p. 120.
133. Scrisorile Regelui Carol I din arhiva de la Sigmaringen, 
p. 105. 
134. Sorin Cristescu, Carol I. Corespondența privată, 
p. 207.

135. Scrisorile Regelui Carol I din arhiva de la Sigmaringen, 
p. 85.
136. Ibidem, p. 279.
137. Istoria Cotrocenilor în documente, p. 242.
138. Oana Marinache, Paul Gottereau, un regal în 
arhitectură, p. 164. Planurile realizate de arhitectul Paul 
Gottereau sunt prezentate la p. 165-168.
139. Ibidem, p. 169. 
140. Scrisorile Regelui Carol I din arhiva de la Sigmaringen, 
p. 314. 
141. Ibidem. 
142. Ibidem. 
143. Ibidem, p. 324.
144. Ibidem, p. 340.
145. Ibidem, p. 345. 
146. Ibidem, p. 345-346.
147. Ștefania Ciubotaru, Furnizorii Palatului Cotroceni 
(1859-1930), în București. Materiale de istorie și 
muzeografie, vol. XVI, Muzeul Municipiului București, 
2002, p. 101.
148. Ibidem. 
149. A.N.I.C., fond Castele și Palate. Palatul Cotroceni, 
dosar nr. 229/fără dată, f. 130.
150. Stilurile alese pentru decorarea interioarelor 
palatului Cotroceni sunt cele din planul initial al 
arhitectului Gottereau și din oferta casei Krieger din 
Paris.Vezi descrierea interioarelor din epoca Gottereau 
la Marian Constantin, Palate și colibe regale, p. 140-144 
și Irina Spirescu, De la Orient la Occident. Decoraţia 
interioară în reședinţele domnești și boierești (1774-1914), 
p. 160-169. 
151. Istoria Cotrocenilor în documente, p. 244-249.
152. Ibidem, p. 250-256. Textul integral a ofertei Krieger 
este publicat la p. 243-256.
153. Ibidem, p. 257.
154. Ibidem, p. 257-258.
155. Ibidem, p. 258.
156. Ibidem, p. 260.



REGELE CAROL I
CTITORUL ROMÂNIEI MODERNE

296

Dormitorul argintiu din palatul Cotroceni
Muzeul Național Peleș

157. Vezi lista inițială a tablourilor de la Cotroceni – 
ușor modificată față de cea din 1928 – în Testamentul 
Regelui Carol I, publicat parțial în volumul Istoria 
Cotrocenilor în documente, p. 266-267.
158. A.N.I.C., fond Castele și Palate. Palatul Regal din 
București, dosar nr. 99/1928, f. 19, 20, 25, 41, 55, 57, 59, 
60, 61, 64, 70 și 71; Palatul Cotroceni, dosar nr. 229/fără 
dată, f. 42-43. 
159. Scrisorile Regelui Carol I din arhiva de la Sigmaringen, 
p. 356-357.
160. Ibidem, p. 370. 
161. Ibidem, p. 445.
162. Ibidem, p. 454-455. 
163. Vezi detalii în Muzeul Naţional Cotroceni, p. 166 
-168; Marian Constantin, Palate și colibe regale din 
România…, p. 170-175, 192-204; Irina Spirescu, De la 
Orient la Occident…, p. 170-174; Marian Constantin, 
Palatul Cotroceni. Destinul unei reședințe princiare, 
București, Noi Media Print, 2011, p. 40-53.
164. Regina Maria, Casele mele de vis, în „Boabe de 
Grâu”, anul I, nr. 2, aprilie 1930, p. 74.
165. Istoria Cotrocenilor în documente, p. 262.
166. Ibidem, p. 262-263.
167. Apud Muzeul Național Cotroceni, p. 167-168.
168. Eugeniu Arthur Buchman, Patru decenii în serviciul 
Casei Regale a României, p. 27-28; vezi analiza decoraţiei 
dormitorului la Marian Constantin, Palate și colibe regale 
din România, p. 182-186; Marian Constantin, Palatul 
Cotroceni. Destinul unei reședințe princiare, p. 148.
169. Eugeniu Arthur Buchman, Patru decenii în serviciul 
Casei Regale a României, p. 28.
170. Apud Marian Constantin, Palate și colibe regale din 
România, p. 182.
171. Ibidem, p. 174.
172. Hannah Pakula, Ultima romantică. Viaţa reginei 
Maria a României, traducere de Sanda-Ileana 

Racoviceanu, Editura Lider, Editura Cartea pentru toţi, 
f.l., [2003], p. 174.
173. Ibidem, p. 174-175.
174. Queen Mary, My different homes, (apud Ștefania 
Ciubotaru, Viața cotidiană la Curtea Regală a României. 
1914-1947, București, Editura Cartex, 2011, p. 216).
175. Istoria Cotrocenilor în documente, p. 265.
176. Apud Marian Constantin, Palate și colibe regale 
din România, p. 193-194 (analiza stilistică a salonului 
la p. 192-195).
177. Prof. univ. dr. Glee Wilson, Jurnalul vizitei lui 
George H. Huntington la Cotroceni..., în volumul Studii 
şi articole de istorie şi istoria artei, p. 193.
178. Vezi, pe larg, Marian Constantin, Palate și colibe 
regale din România, p.170-175.
179. I.G. Duca, Amintiri politice, vol. I, p. 271. 
180. Regina Maria, Casele mele de vis, în „Boabe de 
Grâu”, anul I, nr. 2, aprilie 1930, p. 74.
181. Ibidem. Vezi o analiză stilistică a Salonului alb la 
Marian Constantin, Palate și colibe regale, p. 199-201.
182. Eugeniu Arthur Buchman, Patru decenii în slujba 
Casei Regale a României, p. 29.
183. Regina Maria, Casele mele de vis, în loc. cit., p. 74.



REGELE CAROL I
CTITORUL ROMÂNIEI MODERNE

297



REGELE CAROL I
CTITORUL ROMÂNIEI MODERNE

298

Domeniului Coroanei Segarcea  - conacul regal
Colecția arh. Mădălin Ghigeanu
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„Prin instituirea Domeniilor Coroanei, ați 
afirmat din nou că monarhia ereditară constituțională 
este piatra angulară a edificiului nostru național și ați 
voit să-mi dați o nouă dovadă de iubire și de încredere. 
Primesc acest semn de devotament cu recunoștință și 
fiți încredințați că în Palatul Meu, care este al națiunii, 
toate ideile, toate simțămintele, toate nevoile cele 
mari ale țării vor găsi totdeauna un răsunet puternic și 
în toate împrejurările un sprijin călduros”.

Cu aceste gânduri se adresa regele Carol I 
corpurilor legiuitoare, la 8 iunie 1884, cu prilejul 
încheierii sesiunii în care s-au promulgat noua 
Constituție și legea Domeniului Coroanei.

În anul 1866, o dată cu alegerea și urcarea pe 
tronul României a principelui Carol, era normal ca 
Parlamentul să-i voteze o listă civilă (o sumă de la 
buget), suficientă pentru reprezentare. În fiecare an, la 
discutarea bugetului se exprimau păreri contradictorii 
referitoare la suma alocată de buget, și așa foarte mică. 
Carol I era econom, protocolul era riguros controlat de 
monarh, însă, din fericire, principele era vlăstarul unei 
familii bogate, astfel încât construcția castelului Peleș 
și constituirea colecției de tablouri au reprezentat 
cheltuieli însemnate suportate din averea proprie. Iată 
care era lista civilă anuală a monarhilor europeni în 
anul 1910: Austro-Ungaria era cea mai generoasă cu 
Franz Josef, acordându-i 26 de milioane de coroane, 

CAROL I
DOMENIUL COROANEI – O INSTITUȚIE MODEL A REGELUI

prof. univ. ing. nicolAe Șt. noicA



REGELE CAROL I
CTITORUL ROMÂNIEI MODERNE

300

urmată de sultan, de regele Prusiei, de țar, de regele 
Italiei, al Angliei, pe locul al doisprezecelea aflându-se 
regele Carol I cu 1 400 000 coroane, urmat doar de 
principele Muntenegrului.   

Principele Carol I solicita adesea bani șefului 
Casei de Hohenzollern, pentru a completa nu doar 
nevoile Palatului, ci și operele de binefacere pe care 
principele le subvenționa, ca și reparațiile și restaurările 
de biserici și mănăstiri. 

Din aceste motive, în Adunarea Deputaților 
din 4 ianuarie 1871, se propune acordarea unei donații 
anuale de 300 000 lei și a venitului de 30 000 lei al unei 
moșii a statului, Măriei Sale Doamna Elisabeta. Cu 
delicatețea și modestia care o caracterizau, principesa 
va declina oferta.

După declararea României ca Regat în anul 
1881, cheltuielile de reprezentare ale Casei Regale au 
crescut. În această situație, se pune accent pe problema 
majorării listei civile. O soluție care nu afecta bugetul 
a fost prezentată Adunării deputaților de către Andrei 
Vizanti, în numele unui grup de deputați.

Propunerea avea în vedere destinarea unor 
suprafețe de pământ agricol și de păduri care să 
constituie Domeniul Coroanei. Acestea rămâneau în 

proprietatea Statului, dar erau date în administrarea 
Casei regale, beneficiul rezultat urmând să completeze 
lista civilă.

După o serie de discuții, legea privind 
Domeniul Coroanei a fost votată în Parlament la 5 
iunie 1884, fiind apoi promulgată prin Decretul Regal 
1789/9 iunie 1884. Rezultatul votului este consemnat 
de regele Carol I în Jurnalul1 său, în ziua de 5 iunie 
1884. Interesantă a fost următoarea precizare a sa: 
„Maiorescu a vorbit foarte bine (era în opoziție), 
Brătianu a fost foarte energic și priceput în întreaga 
afacere”.

Din cele 1 200 de moșii ale statului, au fost 
atribuite Domeniului Coroanei 12 moșii, ceea ce 
însemna un procent de 1%. Amintim aceste domenii: 
Rușețu (Brăila), Sadova (Dolj), Segarcea (Dolj), 

Planul general al Domeniului Coroanei Segarcea. 1891
Biblioteca Academiei Române

Planul general al Domeniului Coroanei Cocioc. 1895
Biblioteca Academiei Române
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Cociocul (Ilfov), Gherghița (Prahova), Clăbucetu-
Taurului și Muntele Caraiman (Prahova), Domnița 
(Râmnicu-Sărat), Bicazul (Neamț), Mălin (Suceava), 
Borca, Sabașa-Farcașa (Suceava) și Dobrovățu 
(Vaslui).

Legea Domeniului Coroanei cuprindea 
12 articole, în care se preciza clar alcătuirea și 
funcționarea sa. Astfel, la articolul 2 se arăta: 
„Coroana are dreptul de folosință asupra suprafeței și 
a subfeței acestor proprietăți, fără a fi supusă la vreo 
dare de cauțiune. Ea are facultatea de a exploata aceste 
bunuri directamente sau prin darea în arendă. În acest 
din urmă caz, termenul locațiunei nu poate trece 
peste 10 ani”. De asemenea, prin lege, proprietățile 
Domeniului Coroanei erau scutite de impozitul 
către Stat, urmând a suporta „însă dările către județ 
și comună”. În privința administrării Domeniului 
Coroanei, articolul 8 prevedea că ea se face „de un 
îngrijitor numit și plătit de Coroană, și care nu are 
caracterul de funcționar public”, care va purta titlul 
de administrator al Domeniului Coroanei. Articolul 
preciza că „administratorul nu poate lucra decât în 
limitele ordinelor și instrucțiunilor date de Coroană”.

o scurtă călătorie 
pe la domeniile coroanei

Cu ocazia dezbaterii legii din 1884, I.C. 
Brătianu îi asigura pe deputaţi că regele primea 12 
domenii în suprafaţă de 118 286 ha, statul rămânând 
să administreze 1 100 de moșii cu o suprafaţă totală 
de 570 000 ha, la care se adăugau păduri și vii care 
însumau peste 1 100 000 ha2. Să precizăm faptul că 
domeniile statului s-au constituit în mare parte prin 
secularizarea proprietăţilor bisericești și mănăstirești 
în 1863. Dintre cele douăsprezece domenii cedate 
regelui, șapte erau în Muntenia și cinci în Moldova. 
Din punct de vedere al așezării geografice, șase erau 
la câmpie, unul la deal și cinci la munte. Din punct de 
vedere al regimului exploatării, șase erau predominant 
agricole și șase forestiere. 

Legea enumera aceste proprietăţi la articolul 1:
1. Rușeţu (judeţul Brăila)
2. Sadova (judeţul Dolj)

3. Segarcea (județul Dolj)
4. Cocioc (județul Ilfov)
5. Gherghiţa (județul Prahova)
6. Bușteni (Clăbucetu-Taurului și Caraiman, județul 

Prahova)
7. Domniţa (Râmnicu-Sărat)
8. Mălini (judeţul Suceava)
9. Borca (judeţul Suceava)
10. Sabașa și Farcașa (judeţul Suceava)
11. Bicaz (judeţul Neamţ)
12. Dobrovăţu (judeţul Vaslui) 

Domeniul Segarcea (Șegarcea), situat în 
câmpia Dunării, judeţul Dolj, la 35 km de fluviu, se 
întindea pe 14 707 ha, din care terenul agricol era de 
12 399 ha și pădurea de 2 308 ha. Domeniul, altădată 
zestre funciară a mănăstirii Zlătari închinată 
patriarhiei din Alexandria, era constituit din două 
trupuri de moșie, și anume Segarcea, Lipov, Dâlga, 
și respectiv Panaghia. Pe acest domeniu se aflau trei 
comune cu o populaţie de 8 765 de locuitori: comunele 
Segarcea și Lipov și comuna Calopăr cu satele Dâlga și 
Panaghia. La începutul secolului al XX-lea, Segarcea 
(astăzi oraș) număra 4 397 de locuitori. În urma 
exproprierii din 1921 suprafaţa agricolă a domeniului 
a fost redusă considerabil la 1 402,28 ha3.

Centrul de exploatare se afla în comuna 
Segarcea, la 3 km de drumul de fier Craiova-Calafat, 
care traversa domeniul de la nord la sud, pe o 
lungime de 14 km. De la Segarcea la Craiova erau 
37 km pe calea ferată și 27 km pe șosea. Mărfurile 
erau transportate fie pe calea ferată, fie cu carele pe 
șosea până la Dunăre, la Bistreţ sau Calafat, unde 
erau încărcate pe șlepuri. În vederea unei exploatări 
eficiente, s-au organizat ferme la Lipov, Panaghia și 
Dâlga, situate la distanţe de până la 10 km de centrul 
de la Segarcea. Râul Jiu uda hotarul domeniului 
înspre est, pe o lungime de 3 km. Comuna Lipovului 
era traversată de râul Desnăţuiului, iar comuna Dâlga 
de pârul cu același nume4. 

La sud-est de Domeniul Segarcea se întindea 
Domeniul Sadova cu o suprafaţă de 19 411,9 ha din 
care 11 994,4 ha erau terenuri arabile. Domeniul era 
situat în câmpia Dunării, pe malul stâng al râului Jiu, în 
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plasa Jiului de Jos, judeţul Dolj. Înainte de secularizare, 
domeniul era stăpânit de mănăstirea Sadova, ctitorie a 
boierilor Craiovești. La mijlocul secolului al XVII -lea, 
domnitorul Matei Basarab a restaurat mănăstirea și a 
înzestrat-o cu moșii. Legenda spune că robii ţigani, 
care au ajutat la clădirea mănăstirii, au fost eliberaţi și 
împroprietăriţi. 

Între hotarele domeniului se întindeau patru 
comune: Sadova, Damian, Pisc și Grindeni. Centrul 
de exploatare al domeniului se afla în comuna Sadova, 
la 37 km de Segarcea și 10 km de Bechet, la Dunăre. 
Comuna Sadova era brăzdată de pârâul cu același 
nume. La hotarul de vest, în lunca Jiului, se întindea 
pădurea de stejar Sadova. La începutul secolului al 
XX-lea, comuna număra 1 415 locuitori. Sadova se 
învecina la sud cu comuna Piscul (638 de locuitori), 
iar la est cu Damian (1 008 locuitori)5. În partea de 
sud a domeniului, pe drumul care ducea la Bechet, era 
situată comuna Grindeni, cu satele Lișteava, Grindeni 
și Ostroveni, având o populaţie de aproape 4 000 de 
locuitori6.

De la domeniile din Oltenia, poposim la cele 
din Muntenia. Domeniul Cocioc (judeţul Ilfov) se 
întindea pe 3 674,37 ha (1 387,25 ha teren agricol și 
2 287,12 ha pădure). Centrul de exploatare se afla în 
satul Cocioc, în vecinătatea fermei Periș, poziţionată 
în dreptul gării care făcea legătura dintre București și 
Ploiești. Între Periș și București sunt 30 km. Domeniul 

se întindea de-a lungul căii ferate între staţiile Periș 
și Crivina7. Domeniul avea o parte de moșie la Pisc, 
situat la 10 km de Cocioc-Periș. 

Comuna Cocioc (astăzi Periș), situată în 
extremitatea nord-vestică a județului, la limitele 
cu județele Prahova și Dâmbovița, cuprindea șase 
sate: Cocioc, Brătulești, Periș, Bălteni, Pisc, Buriaș. 
În 1906 comuna avea 3 640 de locuitori. Domeniul 
era străbătut de valea Snagovului, balta Bălteni și 
Ialomiţei8. Din punct de vedere istoric, satul Bălteni 
era cel mai însemnat. Aici se înalţă și astăzi biserica 
„Sfântul Nicolae” a fostului schit Bălteni, care 
datează din 1626. În 1642 vornicul Hrizea Coconu, 
stăpânul moșiilor care vor alcătui în secolul al XIX-lea 
Domeniul Coroanei, a înzestrat și a închinat schitul 
mănăstirii Radu-Vodă, metoc al mănăstirii Iviron din 
Muntele Atos. 

Regele Ferdinand, decorat cu ordinul Mihai 
Viteazul, a fost împroprietărit cu 25 ha din terenurile 
expropriate ale domeniului. În anii 1920, pe lotul 
Mihai Viteazul de la Scroviștea, pe malul lacului, 
regele a construit un palat regal, care a fost administrat 
de regia Domeniului Cocioc până în 1936, când a fost 
predat Casei Regale9. 

Continuând drumul spre Ploiești, intrăm pe 
Domeniul Gherghiţa (judeţul Prahova) cu o suprafaţă 
de 5 197,40 ha (3 508,81 ha teren agricol, 1 688,59 
ha pădure). Domeniul era înzestrat cu bălţi și heleștee, 

Conacul de pe Domeniul Coroanei Rușețu
Colecția Gheorghe Petcu

Domeniul Coroanei  Gherghița - intrarea. 1901
Fototeca revistei „Istorie și Civilizație”



REGELE CAROL I
CTITORUL ROMÂNIEI MODERNE

303

precum Sărăcineasa, Curcubeu și Balta Doamnei. Râul 
Prahova străbătea domeniul de la vest la est, iar râul 
Ialomiţa pe la sud-est. Pădurile și terenurile agricole 
ale domeniului aparţinuseră în vechime domnitorilor 
Ţării Românești, iar începând cu a doua jumătate a 
secolului al XVIII-lea, Mitropoliei. 

În cuprinsul domeniului se aflau 4 comune 
și 12 sate cu o populaţie de 7 590 locuitori: Balta 
Doamnei, Ciumaţi, Gherghiţa, Merii-Petchi. Cea 
mai mare comună era Gherghiţa, pe malul drept 
al râului Prahova, cu o populaţie de 2 274 locuitori 
(astăzi sunt 1 977 locuitori). Până în secolul al XVII-
lea Gherghiţa a fost reședinţă domnească și târg la 
intersecţia drumurilor comerciale de la Brașov, Buzău, 
Brăila și București. În 1641 Matei Basarab a ctitorit 
aici o biserică cu hramul Sfântul Pricopie10. 

Centrul de exploatare al domeniului era situat 
la Gherghiţa, la 18 km de gara Crivina, 58 km de 
București și 25 km de Ploiești. Domeniul era străbătut 
de șoseaua naţională București-Ploiești și București-
Iași11. În perioada interbelică, domeniul Gherghiţa 
a fuzionat cu Cocioc în vederea unei exploatări mai 
rentabile. 

Puţini știu astăzi că întinsele păduri de pe 
valea Prahovei, de la Sinaia până la vechiul hotar cu 
Imperiul Austro-Ungar, au fost cândva domeniile 
Coroanei și proprietăţile particulare ale regelui. 
Domeniul montan Buşteni se întindea pe 2 555,90 
ha, fiind format din munţii Caraiman (756,8 ha) pe 
malul drept al râului Prahova și pe cel stâng Clăbucetul 
Taurului (1 799,10 ha). Muntele Clăbucet fusese 
cândva proprietatea marelui ban Alexandru Filipescu 
care, în 1844, l-a închinat mănăstirii Predeal, ctitorită 
în 1744 în raza localităţii Predeal. Muntele Caraiman 
aparţinuse mănăstirii Mărgineni din judeţul Prahova, 
închinată mănăstirii de la muntele Sinai. 

Pe domeniu se afla comuna Predeal cu satele 
Azuga, Bușteni (la poalele muntelui Caraiman) și 
Predeal. La începutul secolului al XX-lea, comuna 
Predeal, cu sediul primăriei la Azuga, era cea mai 
bogată comună rurală din ţară, fiind un punct de 
atracţie pentru turiști, dar și un centru industrial 
important12. În primele decenii ale secolului al XX-lea, 

Azuga și Bușteni se separă administrativ de Predeal, 
care devine oraș. În august 1942, centrul de exploatare 
al domeniului a fost mutat de la Azuga la Bușteni13. 

Domeniul Ruşeţu (judeţul Râmnicu Sărat, apoi 
Brăila și astăzi Buzău) încorpora fostele proprietăţi 
ale mănăstirilor Văcărești și Mărgineni, care fuseseră 
administrate timp de secole de către Patriarhia 
Ierusalimului. După secularizare, între 1864 și 1880, 
ţăranii clăcași și însurăţeii au fost împroprietăriţi cu 
loturi de pe acest domeniu. 

 Domeniul Rușeţu avea o suprafaţă de 
5.874,81 ha (terenul agricol acoperea 5 410, 81 ha 
și pădurea 464 ha). Domeniul cuprindea comuna 
Rușeţu cu 2 235 de locuitori și o parte a comunei 
Largu14. Centrul administrativ al domeniului era la 
Lunca, situată la 72 km de Brăila, 40 km de Bacău și 12 
km de Făurei. Transportul persoanelor și a mărfurilor 
până la Făurei, cea mai apropiată gară de cale ferată 
de pe tronsonul București-Urziceni-Făurei, se făcea 
cu ajutorul carelor. La sfârșitul secolului al XIX-lea, 
comuna Rușețu făcea parte din plasa Călmățuiul a 
județului Brăila15, fiind trecută în 1968 la județul 
Buzău. Comuna este situată în Câmpia Buzău, pe 
râul Călmăţui, în sud-estul judeţului Buzău, la limita 
cu judeţul Brăila.     

Domeniul montan Bușteni - chioșcul Kalinderu
Biblioteca Academiei Române
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La vreo 60 km nord-est de Rușeţu se afla comuna 
Domniţa. Domeniul Domniţa în suprafaţă de 7 631 
ha (terenul arabil 6 132,43 ha) era situat la limita sud-
estică a judeţului Râmnicu-Sărat, plasa Grădiștea de 
Sus. Domeniul a luat fiinţă pe terenurile mănăstirii 
„Sfântul Ioan” de la Focșani, închinată mănăstirii 
„Sfintei Ecaterina” de la Salonic16.

În cuprinsul domeniului se afla comuna 
Domniţa (astăzi Râmnicelu, situată în partea de 
nord-vest a județului Brăila). Comuna, traversată 
de apele Buzăului, era formată din satele Domniţa 
(astăzi Mihail Kogălniceanu), Pisc, Ciupercari sau 
Boarca și Corbeni, însumând 1 682 locuitori. Centrul 
administrativ al domeniului era în satul Piscul, care se 
afla la 14 km de gara Urleasca de pe tronsonul Buzău-
Brăila-Galaţi, la 46 km de Râmnicu Sărat și 30 km de 
Brăila17. 

De la Râmnicu Sărat ne îndreptăm spre Iași, în 
inima Moldovei. Domeniul Dobrovăţ se întindea în 
ţinuturile deluroase dintre Vaslui și Iași. Pământurile 
acestei zone fuseseră stăpânite cândva de călugării 
mănăstirii Dobrovăţ, ultima ctitorie a lui Ștefan cel 
Mare. Ridicată în 1504, mănăstirea este situată în 

satul Ruși, la 25 km de Iași și 35 km de Vaslui. La 
mijlocul secolului al XVIII-lea, așezământul monahal 
a fost închinat mănăstirii „Zografu” de la Muntele 
Athos.

Suprafaţa domeniului era de 6 727 ha din 
care 5 032 ha erau acoperite de păduri și 1 680 de 
culturi agricole. În 1919 întreaga suprafaţă agricolă 
a domeniului a fost expropriată spre a fi împărţită 
ţăranilor. Centrul de exploatare se afla în comuna 
Dobrovăţ (astăzi în judeţul Iași), situată la 33 km de 
Vaslui. Cele mai apropiate gări de cale ferată erau la 
Vaslui, la 36 km și Bârnova la 26 km. 

Comuna făcea parte din plasa Codăești, judeţul 
Vaslui și era formată din trei sate: Moldoveni, Ruși și 
Dumasca (aproximativ 3 000 de locuitori). În cuprinsul 
domeniului se afla și cătunul Slobozia din comuna 
Ciurea, care aparţinea de plasa Codru a judeţului Iași, 
dar locuitorii acestuia nu lucrau la domeniu, fiind 
orientaţi spre a-și găsi de muncă în capitala Moldovei. 
Domeniul era străbătut pe toată întinderea de pârâul 
Dobrovăţ, care seca în timpul verilor18. 

Urcând pe valea Bistriţei, la sud de munţii 
Ceahlău, intrăm pe Domeniul Bicaz din judeţul 

Domeniul Coroanei Bicaz
Arhivele Naționale ale României - Serviciul Județean Neamț, Colecția N. Teodorescu
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Neamţ. Proprietăţile domeniului au aparţinut înainte 
de secularizare mănăstirii Bisericani, ridicată de 
domnitorul Petru Rareș pe înălţimile văii Bistriţa, în 
satul Scăricica (Viișoara) din judeţul Neamţ. 

Domeniul ocupa o suprafaţă de 13 185 ha, din 
care 11 600,32 ha împădurite. Până în 1918, limita de 
vest era pe hotarul regatului cu ţinuturile habsburgice. 
În cuprinsul domeniului se înălţa muntele Măgura, 
fiind în zonă cel mai înalt după Ceahlău. Apele 
Bistriţei scăldau domeniul de la nord-vest spre sud-
est, pe o lungime de 13 km. Reţeaua hidrografică a 
zonei este foarte bogată în pâraie. 

Centrul de exploatare al domeniului era la 
Bicaz, localitate atestată documentar în 1611, aflată 
la 24 km de Piatra Neamţ și 27 km de gara Piatra 
Neamţ. 

Comuna Bicaz, formată din opt sate, Cârnu, 
Ciungi, Capșa, Tașca Secu, Hămzoaia, Izvorul 
Muntelui (unde în 1950 s-a construit lacul de 
acumulare), Dodenu, Ticoșul, număra la începutul 
secolului al XX-lea, 2 381 locuitori19.

La palatul din Bicaz, în vara anului 1918, 
Familia regală a trăit emoţiile refugiului și a păcii 
umilitoare cu Germania. Regina Maria a fost 
fermecată de peisajul montan. Era un loc ideal pentru 
a-și construi „casa albă a visurilor” ei, pe un „plai 
minunat pe o înălţime sub care se desfășoară un șir 
de pajiști verzi de o frumuseţe dumnezeiască; pajiști 
ce coboară treptat în lungi terase având drept fundal 
Ceahlăul”20. 

Domeniile silvice Borca, Sabaşa şi Farcaşa 
ocupau o suprafaţă de 25 523,08 ha: Borca 14 344,78 
ha și Sabașa 11 178,30 ha. Din punct de vedere 
administrativ domeniile erau parte a judeţului Suceava, 
plasa Broșteni (astăzi judeţul Neamţ). Suprafeţele 
împădurite ocupau 11 705,62 ha și respectiv 8 849,34 
ha. Domeniul Borca se învecina, la nord-vest, cu 
moșia regală Broșteni și la est, cu Transilvania. Sabașa 
se învecina, la nord și nord-est cu Bucovina, la vest, cu 
Transilvania și Broșteni. 

Domeniile erau brăzdate de numeroase râuri 
și pâraie, cele mai importante fiind Bistriţa și Sabașa. 
Borca a fost proprietatea mănăstirii Slatina, iar Sabașa 

a mănăstirii Râșca, ctitorie a lui Petru Rareș, aflată pe 
afluentul Bistriţei, la 15 km de Fălticeni. 

Pe domenii se aflau patru comune și opt cătune: 
Borca (la nord-vest), Mădei, Sabașa și Fărcașa. Parte 
din comuna Fărcașa ţinea de Domeniul Coroanei. La 
începutul secolului al XX-lea, comuna Fărcașa număra 
1 551 de locuitori, Mădei 1 180 și Sabașa 82221. 

Pe înălţimile din nord-vestul Moldovei se 
afla Domeniul Mălini în suprafaţă de 25 081,6 ha. 
Exceptând moșia agricolă Cornu Luncii, de 459,6 
ha și zăvoiul Lunca Moldovei, de 290,2 ha, restul 
suprafeţelor erau împădurite22. Între 1884 și 1918, la 
limita de nord și de vest se afla graniţa regatului cu 
Bucovina. La sud, domeniul se învecina cu Sabașa-
Farcașa. Din punct de vedere administrativ, Domeniul 
Mălini era încorporat în judeţul Suceava, iar, mai apoi, 
în perioada interbelică, în judeţul Baia. Domeniul era 
străbătut de râul Moldova pe la nord-est și de trei 
pârâuri, Suha-mare, Suha-mică și Negrileasa.

Localitatea Mălini este atestată documentar 
în hrisovul lui Ștefan cel Mare din 1488. În 1561, 
domnitorul Alexandru Lăpușneanu și-a înzestrat 
mănăstirea Slatina, ctitoria sa, cu pădurile de la Mălini, 
Borca și Sabașa. Mănăstirea este situată la o distanță 

Domeniul silvic Borca
Arhivele Naționale ale României - Serviciul Județean Neamț
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de circa 28 km nord-vest de orașul Fălticeni, într-o 
zonă împădurită de la poalele munților Stânișoarei, pe 
valea pârâului Suha Mică. 

Comuna Mălini este situată în partea de sud-est 
a județului Suceava, pe cursul inferior al râului Suha 
Mare, având în apropiere munții Stânișoarei. Mălinii 
se află la 20 km de Fălticeni, capitala judeţului și la 
12 km de Baia. Comuna Mălini, formată din satele 
Găinești, Suha, Văleni, Păraiele, Mălini și Draceni, 
număra 6 420 de locuitori23. La începutul secolului 
al XX-lea comuna era înstărită, având venituri de 
aproape 25 000 de lei, colectate din exploatarea 
pădurilor și de la numeroșii meșteșugari ai zonei: 
dulgheri, rotari, fierari, zidari, cojocari și sumănari24. 

Centrul de exploatare al domeniului se afla la 
Cornu Luncii, la distanţă de 11 km de Fălticeni, unde 
era staţie de cale ferată. De asemenea, două șosele, 

Fălticeni - Mălini - Stânișoara - Borca - Broșteni 
și Fălticeni - Cornu Luncii - Stânișoara, deserveau 
transportul de persoane și mărfuri.  

După crearea Domeniului Coroanei în 
octombrie 1884, regele Carol I îl numește ca 
administrator al acestuia pe Ion Kalinderu, funcție pe 
care o va deține 30 de ani, până la sfârșitul vieții. La 
1 decembrie 1884 regele Carol I însemna în Jurnalul 
său: „Ora 5. Întâlnire cu Kalinderu care a fost la 
Sadova. Hotărât pentru dânsul salariul de 24 000 de 
franci, el este puțin surprins”. De atunci, Kalinderu 
avea să se întâlnească de 2-3 ori pe lună cu regele, 
între orele  5-7 d.a., pentru a discuta problemele 
Domeniului Coroanei.

Cine cercetează modul în care au fost 
administrate domeniile este surprins de preocuparea 
permanentă a regelui Carol I pentru îmbunătățirea 

Domeniului Coroanei Mălini - intrarea. 1901
Fototeca revistei „Istorie și Civilizație”

Ion Kalinderu, administrator al Domeniului Coroanei
Fototeca revistei „Istorie și Civilizație”
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situației sătenilor de pe aceste teritorii și a celor din 
zonele învecinate.

De aceea, imediat după crearea lor, regele Carol 
I oferă, la 10 decembrie 1884, 10 000 de franci și 
înzestrează bisericile de pe domenii cu cele necesare 
liturghiei și școlile cu manuale. Ulterior, la 11 martie 
1886, va mai dona suma de 60 000 franci pentru 
construcția de școli pe domenii. 

Ion Kalinderu a fost un adevărat slujbaș al 
statului, un model de demnitar. El a considerat 
numirea sa ca administrator al Domeniului Coroanei 
„ca pe cea mai completă și onorantă misiune a vieții 
mele”.

El a înțeles să transforme Domeniul Coroanei 
într-o școală de agricultură și silvicultură, convins fiind 

că „nimic nu e mai convingător, mai ales pentru omul 
cu carte puțină, ca exemplul care vorbește ochilor”25.

Imediat după numire, preocuparea lui Ion 
Kalinderu a fost să cunoască situația moșiilor 
domeniului în privința suprafețelor și hotarelor, a 
regimului de exploatare, dar și situația acestora la fața 
locului. 

De aceea, el a cerut și a primit de la Ministerul 
Agriculturii și Domeniilor, la 25 octombrie 1884, 
inventarul planurilor și hotărniciilor moșiilor, cu 
specificarea anului în care au fost întocmite, numele 
inginerilor hotarnici și autoritatea la care s-au trimis. 
Amintesc numele inginerilor hotarnici Alexandru 
Popovici, Theodor Paladi, G. Foncescu, personalități 
recunoscute ale vremii.

Ion Kalinderu alături de personalul administrativ și țărani de pe Domeniul Coroanei Segarcea. 1901
Fototeca revistei „Istorie și Civilizație”
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În același timp, Ion Kalinderu primește situația 
arendării moșiilor, în care se preciza perioada arendării, 
numele arendașului, arenda anuală convenită și 
suprafața agricolă și silvică arendată.

organizarea şi administratorii

domeniului coroanei

Arendaşii: de la sistemul de exploatare 
în arendă la cel în regie.
În 1884 toate domeniile erau date în arendă 

în baza unor licitaţii publice pe contracte de până 
la zece ani26. Astfel, domeniul Dobrovăț îl avea ca 
arendaș pe N. Vlaicu (1880 – 1885), domeniul Rușețu 
– Leon Leonida (1883 – 1893), domeniul Sadova – 
Epaminonda Valsamachi (1876 – 1886), domeniul 
Segarcea – Panaghis A. Haracopolu (1883 – 1893), 
domeniul Cocioc – A. Blațodini (1883 – 1893), 
domeniul Gherghița – I.I. Machedon (1883 – 1893), 
domeniul Clăbucetul Taurului – P. Parvulescu (1883 

– 1888), domeniul Caraiman – H. Schmid (1883 
– 1888), domeniul Domnița – Toma Petcu (1883 
– 1893), domeniul Mălini – G. Macarescu (1883 – 
1893), domeniul Borca – Dimitrie Lalu; domeniul 
Sabașa-Farcașa – Dimitrie Lalu (1876 – 1886).

 În 1884, din cele aproape 60 000 ha de 
pădure de pe domeniile Coroanei, Dimitrie Lalu și 
Neculai Gridov exploatau aproximativ 26 840 ha în 
judeţul Suceava. Domeniile forestiere Borca, Sabașa și 
Fărcașa erau arendate lui Dimitrie Lalu (1835 – 1917), 
personalitate marcantă a orașului Piatra Neamţ, mare 
exploatator de păduri, proprietar al morii „Doamna”. 
Casa Lalu din Piatra Neamţ, de pe strada Ștefan 
cel Mare, declarată monument de arhitectură, a fost 

Panaghis Harocopos, administrator 
al Domeniului regal Segarcea 
Biblioteca Academiei Române

Document întocmit de Ion Kalinderu, administrator 
al Domeniului Coroanei Regale 
Arhivele Naționale ale României
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ridicată în 1912 de antreprenorul Carol Zane, după 
planurile lui Roger Bolomey. Cei patru fii ai săi au 
fost trimiși la studii în străinătate. Gheorghe Lalu a 
continuat afacerile părintelui său, implicându-se în 
viaţa socială a urbei. În 1927 a întemeiat o școală, astăzi 
liceul industrial din Piatra Neamţ. Un alt fiu, Socrate, 
s-a afirmat ca medic și profesor de farmacologie în 
București. Monumentul din cimitirul Piatra Neamţ 
amintește de originea grecească a familiei27. Un alt 
arendaș de păduri, din judeţul Suceava, a fost Neculai 
Grindov, care se numără printre primii exportatori 
de cherestea din Moldova. El a donat orologiul din 
turnul bisericii domnești din Piatra Neamţ. 

Cea mai rentabilă exploatare agricolă a 
Domeniilor Coroanei, Segarcea, se afla în arenda lui 
Panaghis S. Harocopos (Harocopolu, 1835 – 1911). 
Harocopolu, originar din Cefalonia, s-a stabilit în 
România în anii care au urmat războiului Crimeei, 
desfășurând multiple activităţi legate de exploatarea 
moșiilor și comercializarea produselor agricole în 
zonele din jurul orașelor Călărași și Craiova. Cea 
mai mare parte a comerţului cu cereale din câmpiile 
dunărene se desfășura prin firmele negustorilor 
greci. Timp de aproape două decenii, arendașul grec 
a exploatat domeniul agricol Segarcea și pădurea 
învecinată, Panaghia. Se pare că Harocopos s-a 
implicat și în exploatarea domeniilor Rușeţu și 
Sadova28. 

Cu banii câștigaţi din exploatarea domeniilor, 
Harocopolu s-a angajat în opere de binefacere, în 
special în favoarea Greciei. În 1899 palatul Legaţiei 
și biserica grecească, de pe terenul aflat la intersecţia 
bulevardelor Pache Protopopescu și Ferdinand, au 
fost ridicate cu banii săi. După expirarea contractului 
de arendare a domeniului Segarcea, Harocopolu a 
părăsit România, pentru a se stabili la Atena, unde 
și-a continuat operele de binefacere și s-a implicat în 
viaţa politică29. 

Obiectivul Administraţiei Domeniilor 
Coroanei a fost exploatarea cu mijloace proprii, 
după modelul aplicat pe moșiile regale. Totuși, din 
raţiuni practice, unele contracte de arendare au 
fost prelungite, astfel încât preluarea în regie a mai 
așteptat câţiva ani. În 1886 a fost preluat în regie 
domeniul Dobrovăţ, iar în 1903 domeniul Domniţa. 
Coroborând diferite surse aflăm că între acești ani s-a 
instituit, rând pe rând, sistemul exploatării în regie la 
Gherghiţa (1893), Bicaz (1894), Segarcea și Rușeţu 
(1899), Sadova (1902). Regimul exploatării directe a 
determinat creșterea veniturilor de la an la an – de 
pildă, în 1905 domeniul Sadova aducea venituri 
de 280 000 de lei, cu 60 000 de lei mai mult decât 
cuantumul arendei, iar Cociocul își dubla încasările 
ajungând la 40 000 de lei anual30.

Până la Primul Război Mondial, ţăranii clăcași, 
fără pământ, erau dependenţi de marea proprietate 

Munci agricole pe Domeniul Coroanei Segarcea
Colecția Narcis Dorin Ion
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de stat și particulară, care reprezenta peste 40% din 
pământul arabil al ţării. Instituţia arendășiei a luat 
proporţii impresionante la sfârșitul secolului al XIX-
lea. Se estimează că 900 000 de hectare erau arendate 
unor străini, adică aproximativ 10% din suprafaţa 
agricolă totală a ţării. În 1913, 53,7% din suprafaţa 
moșiilor, de peste o mie de hectare, era arendată31. 

Opinia publică percepea instituţia arendei ca 
fiind principala cauză a subdezvoltării și a sărăciei 
la sate. În 1901, într-un articol publicat în Economia 
Naţională, V.D. Moga, profesor la școala superioară 
de agricultură de la Herăstrău, acuza Ministerul 
Agriculturii și Domeniilor că nu se interesa de viitorul 
elevilor și absolvenţilor școlilor de agricultură, care 
fuseseră înfiinţate cu scopul de a crea specialiști. În loc 
să-i stimuleze pe tinerii pregătiţi pe spezele statului, 
ministerul continua să-i favorizeze pe arendași la 
licitaţii, deoarece aveau legături în cercul puterii. 
Spre deosebire de administraţia de stat, scrie Moga, 
care umbla după „gheșeft” politic, Administraţia 
Domeniilor Coroanei se situa în afara jocurilor 
puterii, acţionând doar după principii economice 
raţionale. Domeniile Coroanei își recrutau specialiștii 

din „tot ce a fost mai bun dintre elevii ieșiţi din școala 
de Agricultură de la Herăstrău”, oferindu-le șansa 
de a-și fructifica cunoștinţele teoretice pe tărâmul 
practicii, în schimbul unor remuneraţii pe măsura 
muncii și pregătirii lor32. 

Arendașii erau aspru judecaţi nu doar pentru 
că erau supuși străini și înstrăinau profitul în ţările 
de origine, ci și pentru că erau interesaţi, exclusiv, de 
acumularea unor venituri mari într-un timp scurt, 
fără a se îngriji de ameliorarea și productivitatea 
pământului. Șefii de regie, autori ai monografiilor 
din 1906, afirmă că arendașii au ignorat principiile 
raţionale de exploatare, precum ameliorarea solului 
și asolamentul. Totuși, unii autori apreciază pozitiv 
activitatea arendașilor. De pildă, Ioan Popovici, 
șeful regiei Domniţa, remarcă faptul că dezvoltarea 
oieritului se datora arendașului Ion Popeea, mare 
proprietar de oi, care a desţelenit toate terenurile 
domeniului pentru a le transforma în pășune33. 

Arendașii, dar și administratorul Domeniilor 
Centrale, s-au folosit de sistemul învoielilor pentru 
cultivarea suprafeţelor agricole. Acest sistem funcţiona 
în baza unor contracte anuale, încheiate între proprietar 
sau arendaș și lucrătorii agricoli, pentru reglementarea 
producţiei și a relaţiilor de muncă. Învoielile se bazau 
de regulă pe vechiul sistem al dijmei. Acest sistem 
presupunea subînchirierea de loturi către ţărani, care, 
în schimbul muncii prestate, primeau o cotă parte din 
recoltă. Ţăranii, care se foloseau de sămânţa și mașinile 

Domeniul Coroanei Mălini - administrația
Fototeca revistei „Istorie și Civilizație” 

Administrația Domeniului Coroanei Cocioc
Biblioteca Academiei Române
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agricole ale administraţiei domeniului, se mulţumeau 
cu o cantitate mai mică din recoltă. Acest sistem, 
deși nu era foarte productiv, fiindcă ţăranii lucrau 
pământul cu mijloace rudimentare și fără pricepere, 
a fost menţinut pe toate domeniile agricole până în 
1948. Pe suprafeţele agricole lucrate în regie, munca 
ţăranului la câmp sau la transportul recoltei cu carele 
proprii era plătită cu sume ce variau de la 1 la 3 lei pe 
zi în preajma Primului Război Mondial și 40-60 de 
lei la începutul celui de-Al Doilea Război Mondial. 
Dacă ţăranii nu erau de acord cu învoielile propuse 

de proprietar sau arendaș, puteau izbucni conflicte. La 
Segarcea, în 1894, arendașul Harocopolu a fost nevoit 
să cheme jandarmii pentru a se apăra de furia ţăranilor, 
fapt ce a dat naștere la comentarii în presă. În anumite 
situaţii, dacă ţăranii din satele de pe domenii sau din 
împrejurimi nu voiau să presteze muncile agricole, 
Administraţia aducea muncitori sezonieri de peste 
hotare, din Transilvania sau din ţinuturile de la sud 
de Dunăre, plătiţi cu sume modeste34. De asemenea, 
pășunile și locurile de izlaz făceau obiectul învoielilor 
bănești. 

Borderou cu cheltuielile efectuate de Administrația Domeniului Coroanei în luna septembrie 1900
Arhivele Naționale ale României
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Administratorul Domeniilor Coroanei, Ion 
Kalinderu, într-o circulară către șefii de regie, din 18 
ianuarie 1903, susţinea că a înlocuit „regimul arendării 
Domeniului Coroanei cu exploatarea directă spre 
a putea ocroti mai bine pe locuitori și a-i îndruma 
pe calea propășirii”. În acest scop, el a pregătit un 
corp de ingineri români cu studii de specialitate în 
agricultură și silvicultură35. Șefii de regie erau sfătuiţi 
să nu folosească violenţa și să nu „inspire sătenilor ură 
sau descurajare”. Kalinderu le atrăgea atenţia asupra 
faptului că, în caz de „comportament inadecvat faţă 
de locuitori”, nu va ezita să-i demită. Deși legea nu 
prevedea, Kalinderu a căutat să angajeze ca specialiști 
doar cetăţeni români, mulţi dintre ei fii de plugari, 
așa că „ar trebui sa aibă înţelegere” faţă de ţărani36. 
Potrivit unei circulare din 1901, șefii de regie urmau 
a-i exclude de la tocmelile agricole pe ţăranii care nu 
cultivau cartofi și alte legume, dar și pomi fructiferi 
în gospodăria lor, nu foloseau îngrășăminte naturale, 
nu își încrucișau vacile cu taurii domeniului și nu 
aveau un comportament civic și moral desăvârșit: 
„Cei care trăiesc cu femei fără a fi cununaţi la biserică 
și primărie, vor fi înlăturaţi pe cât se va putea de 

la orice învoială cu noi; tot așa și cei cunoscuţi ca 
stăpâniţi de patima beţiei și a gâlcevei”. Câţiva ani 
mai târziu, Kalinderu revenea asupra acestor măsuri 
adoptând un ton mai conciliant. Ţăranii să nu fie 
obligaţi, „ci treptat și numai până se vor obișnui și se 
vor încredinţa de folosul măsurilor noastre”, nimeni 
să nu-i silească, administratorii să fie echitabili și 
îngăduitori37. Rezultatul a fost unul pozitiv. În 29 
martie 1907, Kalinderu era pe deplin satisfăcut de 
faptul că domeniile Coroanei nu fuseseră cuprinse de 
răscoala care îngrozise întreaga ţară. Totuși, el le cerea 
șefilor de regie să le acorde ţăranilor înlesniri, chiar și 
celor care veneau „cu cereri imposibile”38. 

administratorii şi şefii de regii

În fruntea instituţiei Domeniilor Coroanei se 
afla Administratorul, care potrivit legii organice nu 
era considerat funcţionar public, ci un demnitar al 
palatului regal, fiind numit și eliberat din funcţie de 
către rege. 

Biroul administratorului era la București, de 
unde acesta supraveghea și coordona activitatea celor 
douăsprezece domenii. Nicio tranzacţie și lucrare 
edilitară nu se putea înfăptui decât cu aprobarea 
prealabilă a administratorului și cu înaltul ordin al 
regelui. Administratorul era asistat de o echipă de 
juriști, contabili și funcţionari, care formau Centrala. 

În vederea eficientizării activităţii, domeniile 
au fost organizate în regii. Pe la 1900 erau 11 regii: 
Segarcea, Sadova, Domniţa, Cocioc, Gherghiţa, 
Rușeţu, Bușteni, Mălini, Borca-Sabașa-Fărcașa, Bicaz 
și Dobrovăţu. În perioada interbelică numărul regiilor 
s-a redus la 10, prin comasarea domeniilor Gherghiţa-
Cocioc, exproprierea domeniului Domniţa, și 
înzestrarea Coroanei cu domeniul Românești. Între 
1940-1941 și după 1944, odată cu pierderea domeniul 
Românești sub ocupaţia sovietică, au funcţionat 9 
regii. 

Funcţia de Administrator al Domeniilor 
Coroanei a fost ocupată de-a lungul timpului de 
persoane influente în cercul palatului. Aceștia au fost: 
Ion Kalinderu (1 octombrie 1884 – 12 decembrie 
1913), Barbu Știrbei (21 decembrie 1913 – 9 

Ion Kalinderu la Domeniul Coroanei Gherghița
Fototeca revistei „Istorie și Civilizație”
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decembrie 1919), Nicolae Mișu (9 decembrie 1919 
– 15 mai 1920), Ernest Ballif (15 mai 1920 – 13 
februarie 1941), Alexandru Manolescu (15 februarie 
1941 – 11 iulie 1942), Dimitrie D. Negel (22 iulie 
1942 – 4 ianuarie 1948).

Administratorii39 din perioada regelui Carol I 
au fost Ion Kalinderu și Barbu Știrbei.

Ion Kalinderu (1840 – 1913) provenea dintr-o 
familie de negustori avuţi, originară din ţinuturile 
otomane de la sud de Dunăre sau din Anatolia (turci, 
aromâni sau greci). Lazăr Kalenderoglu, tatăl lui Ioan 
Kalinderu, devenit arendaș al hanului Colţei, a reclădit 
pe locul bisericii din lemn o biserică din piatră40. La 
sfârșitul secolului al XIX-lea, biserica era cunoscută 
în rândul bucureștenilor ca „Sf. Ilie – Kalinderu”. În 

ultimele decenii ale secolului al XIX-lea, date fiind 
relaţiile cordiale dintre familia Kalinderu și fruntașii 
comunităţii grecești din București, acest lăcaș era 
deseori folosit pentru ceremoniile prilejuite de ziua 
naţională a Greciei. În 1954, la retârnosire, pentru 
un anumit interval de timp, biserica a fost dată spre 
folosinţă comunităţii bulgare. 

Fraţii Ioan și Nicolae Kalinderu și-au desăvârșit 
studiile universitare la Paris, în știinţe juridice și, 
respectiv, medicină. Nicolae Kalinderu (1835 – 1902) 
a lucrat o perioadă ca medic în Franţa, fiind ales ca 
membru corespondent al Academiei de Medicină din 
Paris. După ce s-a întors în ţară, Kalinderu, cunoscut 
ca „medicul minune”, era foarte apreciat la Curtea 
Regală și în rândul protipendadei bucureștene41.

Barbu Știrbey, administrator al Domeniului Coroanei
Arhivele Naționale ale României
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Fratele mai mic, Ion Kalinderu, diplomat al 
facultăţii de drept la Paris, a fost numit consilier al 
Curţii de Casaţie. În 1879 Carol I și prim-ministrul 
I.C. Brătianu i-au încredinţat o misiune pe măsura 
pregătirii sale juridice, trimiţându-l la Berlin pentru a 
reglementa afacerea căilor ferate. Naţionalizarea căilor 
ferate, exploatate de companii germane falimentare, 
a fost impusă de cancelarul Otto von Bismarck 
ca o condiţie indispensabilă pentru recunoașterea 
suveranităţii de stat a României. Kalinderu s-a situat 
la înălţimea încrederii acordate de rege, care afirmă în 
Memorii că „toţi îi recunosc meritele”42. De-a lungul 
anilor, regele și-a păstrat încrederea în calităţile de 
negociator ale sfetnicului său. În 1904, regele l-a trimis 
în Europa să rezolve un împrumut guvernamental, în 
vederea rezolvării crizei financiare43. 

Răsfoind Jurnalul regelui Carol I constatăm că 
acesta s-a întâlnit de mai multe ori cu Kalinderu cu 
multe luni înainte de adoptarea legii pentru crearea 
Domeniilor Coroanei. Presupunem că regele se 

hotărâse, din vreme, asupra persoanei care urma să-i 
administreze domeniile. În 23 septembrie / 5 octombrie 
1884, regele notează faptul că s-au făcut „aranjamente 
pentru numirea lui Kalinderu ca administrator al 
Domeniilor Coroanei”44. În primele săptămâni de 
la preluarea funcţiei, Kalinderu a efectuat un turneu 
de documentare pe la domenii. La întoarcerea din 
călătorie, în 2/14 noiembrie 1884, Kalinderu îi raporta 
regelui că virase deja 200 000 franci în contul său45. 
Regele îl primea regulat pe Kalinderu în audienţă, 
unde discutau „despre administraţia Domeniilor și 
despre Curte”46. Membrii Familiei regale și miniștrii 
îl considerau pe Kalinderu ca fiind unul dintre puţinii 
sfetnici români în care regele avea deplină încredere. 

Între 27 și 30 iunie 1892, Kalinderu l-a 
însoţit pe regele Carol la Londra cu ocazia căsătoriei 
moștenitorului Tronului, Ferdinand, cu prinţesa Maria, 
nepoata reginei Victoria. Principesa Maria, în Povestea 
vieţii mele, îi creionează portretul: „mic, rotund, cu 
barba tunsă scurt și cu un nas de proporţii pronunţat 

Ion Kalinderu, administrator al Domeniului Coroanei
Fototeca revistei „Istorie și Civilizație”

Ion Kalinderu în vizită 
la Domeniul Coroanei de la Bicaz. 1901
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semitice; avea în unul din ochi o sclipire vicleană, 
care arăta o deșteptăciune din cale afară de ageră”. 
Kalinderu, „cel mai important demnitar al Curţii”47, 
juca rolul de „sol al regelui” la curtea principilor 
moștenitori. Fiind un om bun, cu „dragoste de bunic”, 
Kalinderu se lăsa repede înduplecat de farmecele 
principesei și ale copiilor regali. Într-o zi, pe la 1901, 
la sugestia regelui, Kalinderu îi propune principesei să 
întreprindă o vizită instructivă la unul din domeniile 
Coroanei, aflat în apropierea Bucureștiului, urmând 
a fi însoţită de prim-ministrul D.A. Sturdza și de 
Ionel I.C. Brătianu, ministrul comunicaţiilor48. Cu 
această ocazie ea a admirat biserica, școala, ferma, 
lăptăria, hambarele domeniului, a vizitat căsuţele 
model „foarte frumușele”. Casa de administraţie de 
la Gherghiţa, unde a fost găzduită principesa, era 
„modestă” și „împodobită după gustul lui Kalinderu”. 
Pe pereţii camerei atârnau numeroase fotografii și 
gravuri, înfăţișând Familia regală, dar mai ales pe Ion 
Kalinderu: „Ion Kalinderu în mijlocul funcţionarilor 
săi, Ion Kalinderu încălţat cu cizme pe un trunchi de 
copac culcat la pământ, Ion Kalinderu cu pușca pe 
spate, Ion Kalinderu printre coșuri cu pere și mere, 
sau lângă mormane uriașe de porumb, sau asistând la 
dresajul mânjilor pe o pajiște, sau la scăldatul porcilor 
în râu, sau la hrănirea puilor în curtea unei ferme, sau 
la culesul strugurilor într-o imensă vie; Kalinderu în 
prag; Kalinderu privind la un taur, Kalinderu călare, 
în pădure, Kalinderu lângă o cascadă”. În toate aceste 
fotografii, remarcă principesa Maria, Kalinderu „avea 
în ochi o privire înţeleaptă, mulţumită, ba chiar cam 
șireată. În mai toate își ţinea mâna vârâtă în jiletcă, iar 
când era în costum de sport, un mic și nostim pumnal 
îi atârna la cingătoare. Nouă ne plăceau fotografiile 
lui Kalinderu, și când puteam, mai făceam câteva cu 
Kodak-ul nostru, iar Kalinderu primea cu nespusă 
bucurie să fie fotografiat”49. Vizitând și alte domenii, 
în toate casele de administraţie „pereţii erau și ei din 
belșug împodobiţi cu portretul lui Ion Kalinderu”50. 
Episodul vizitei tinerei principese la Gherghiţa este 
relatat și de Constantin Argentoianu, deputat și 
ministru în multe guverne, un apropiat al lui Ion I.C. 
Brătianu51. 

Oamenii politici apreciau în mod diferit rolul 
lui Kalinderu în viaţa politică. Liberalul I.G. Duca 
afirmă că bătrânul sfetnic trăia „iluzia prieteniei 
cu Carol”52. Pentru Argentoianu, Kalinderu era 
„practic și cu slăbiciune pentru liberali”53. Alexandru 
Marghiloman, ministru în guvernele partidului 
conservator, notează că, în 1913, înainte de izbucnirea 
războaielor balcanice, s-ar fi pus problema unui guvern 
naţional condus de Kalinderu. Totuși, în opinia soţiei 
lui Ionel I.C. Brătianu, Elisa, el era „un ramolli”, care 
îi încurca treburile la Crucea Roșie54. 

Kalinderu s-a afirmat în comunitatea știinţifică, 
fiind ales membru al Academiei în 1887 și președinte 
al acestui înalt forum în perioada 1904 – 1907. În 
calitate de membru al Academiei, Kalinderu a fost 
administratorul și executorul testamentar al averii 
soţilor Ioan și Elena Oteteleșanu, proprietarii moșiei 
Măgurele din judeţul Ilfov, unde au înfiinţat un institut 
de fete sărmane. Kalinderu s-a remarcat ca filantrop și 
colecţionar de artă. În 1906, Kalinderu a ridicat, după 
planurile arhitectului I.D. Berindey, clădirea muzeului 

Ion Kalinderu împreună cu Ion I.C. Brătianu, principesa 
Maria, Dimitrie A. Sturdza, la Casa Administratorului 
de la Domeniul Coroanei Gherghița
Fototeca revistei „Istorie și Civilizație” 
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de artă de pe strada Vasile Sion, care urma să-i 
adăpostească impresionanta colecţie. Nicolae Iorga 
remarcă că implicarea lui Ioan Kalinderu și a lui D.A. 
Sturdza a fost hotărâtoare pentru progresul știinţei: 
„Academia e bogată și lor le-o datorează”, deoarece 
„și-au pus în slujba ei toată știinţa, toată activitatea, 
toată influenţa lor politică și socială”55. 

Ca administrator al Domeniului Coroanei, 
Kalinderu s-a dovedit un om cu iniţiativă, preocupat 
a se documenta necontenit pentru a afla ultimele 

noutăţi în materie de agronomie și silvicultură. 
Călătoriile de informare în Europa Occidentală, dar 
și în Transilvania, Banat, Ungaria, la care participau 
și specialiștii de la domenii, erau prilej de socializare 
și ridicare a standardelor profesionale. Dacă vara 
călătoreau și se documentau, Kalinderu și echipa sa 
se întruneau în fiecare iarnă la unul dintre domenii 
pentru a discuta proiectele de viitor. În 2-5 decembrie 
1901 a avut loc o asemenea consfătuire la Gherghiţa56. 

După moartea lui Kalinderu, în decembrie 
1913, regele Carol l-a numit succesor pe Barbu 
Știrbei (1872-1946), nepot de domn. Știrbei, 
diplomat al Facultăţii de Știinţe Juridice din Paris, era 
un mare proprietar de moșii de a căror administrare 
se ocupa personal. Moșia Buftea avea pepinieră de 
viţă americană, lăptărie, moară, fabrică de conserve, 
fabrică de vată și pansament. Pe moșiile sale au fost 
experimentate culturi de bumbac și orez. 

Prinţul Știrbei, scrie I.G. Duca, a fost numit 
administrator al Domeniilor Coroanei la îndemnul 
bancherului Iuliu Seculici, fost director al societăţii 
de asigurări „România”, care se bucura de încrederea 
regelui la fel de mult ca defunctul Kalinderu57. Fiind 
nepot de domn, având un aer fermecător, Știrbei era 
iubit de femei și apreciat în rândul protipendadei. 
Memorialistul Ion Varlam scrie despre fratele bunicii 
sale, Știrbei: „Era un om înalt și subţire, cu ochi de 
un albastru închis foarte impresionanţi, particularitate 
subliniată de niște sprâncene foarte stufoase care nu 
se despărţeau deasupra nasului, ceea ce îi dădea o 
oarecare asemănare cu Anthony Eden. Vorbea puţin, 
era un om discret şi tăcut”58. 

Apropierea lui Știrbei de Curte s-a cimentat 
prin relaţia sa de prietenie cu principesa Maria. Poziţia 
sa de éminence grise în zona puterii a fost susţinută 
și de faptul că sora sa Elisa era căsătorită cu prim-
ministrul Ionel I.C. Brătianu. I.G. Duca, ministru în 
guvernele lui Brătianu, remarcă faptul că acest „mare 
patriot, sfetnicul regelui și al reginei”, a jucat un rol 
important în elaborarea reformelor democratice ale 
regelui Ferdinand59. După demisia sa din postul de 
Administrator al Domeniilor Coroanei, Știrbei a 
continuat să exercite influenţă în viaţa publică.  

Barbu Știrbei, administrator al Domeniului Coroanei
Biblioteca Academiei Române
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În perioada 1914–1920, ca administrator al 
Domeniilor Coroanei, Știrbei s-a confruntat cu 
problemele cauzate de Primul Război Mondial. 
În 1916,  el a organizat evacuarea personalului, a 
animalelor și a unei părţi a inventarului mobil în 
Moldova. În vara anului 1918, după încheierea 
tratatului umilitor de pace dintre România și 
Germania, Familia regală a petrecut câteva luni la 
palatul de pe domeniul Bicaz. În jurul reginei și a 
regelui se aflau necontenit trei bărbaţi de nădejde: 
Barbu Știrbei, generalul Ernest Baliff și diplomatul 
Nicolae Mișu (1872–1946)60. Odată cu încetarea 
războiului și reîntregirea ţării, s-au evaluat pagubele 
care au fost aduse Domeniilor Coroanei de ocupaţia 
germană. Regele voia la cârma instituţiei un om energic 
și dornic de a se angaja în opera de redresare a acesteia. 
După demisiile lui Știrbei și a lui Mișu, care a stat în 
funcţie câteva luni, Ernest Baliff a fost chemat să-și 
asume misiunea dificilă a reconstrucţiei postbelice. 

specialiştii: şefii de regie 
şi inginerii silvici şi agronomi 
Regulamentul intern, întocmit de generalul 

Manolescu în 1942, cuprindea o serie de dispoziţii 
care fuseseră întotdeauna aplicate în practica 
cutumiară. De pildă, șefii de regie puteau fi numiţi 
doar din rândul șefilor de ocoale silvice sau de cultură. 
Aceștia erau ingineri agronomi sau silvici, licenţiaţi 

ai instituţiilor superioare de învăţământ. Personalul 
cu studii superioare lucra șapte ore pe zi, având orar 
redus sâmbetele. Pensionarea putea fi solicitată la 
vârsta de 60 de ani. 

În borderourile de cheltuieli întocmite de 
Ioan Kalinderu, găsim mai multe nume de ingineri 
silvici și agronomi care lucrau pe Domeniile Coroanei 
în primele decenii de la înfiinţarea instituţiei: 
silvicultorul Ion Haller, „elev al Academiei Șemnitz”, 
numit agent pe domeniul Dobrovăţ61, silvicultorul 
Ion Candale, în 1891–1893 agent la Mălini, Borca, 
Sabașa, Grigore Cerneţ la Sadova, Grigore Crișan la 
Dobrovăţ62, Macedon Suţu, însărcinat cu exploatarea 
în regie a domeniului Gherghiţa și Cocioc63, A. 
Oneanu, silvicultor la Bușteni în jurul anului 189364. 

În 1906, dintre cei 15 autori ai monografiilor 
Domeniilor Coroanei, șefi de regie și ajutorii lor, patru 
erau diplomaţi ai Școlii Superioare de Agricultură 
de la Herăstrău, șapte ai Școlii de Silvicultură de la 
Brănești, doi ai Academiei Forestiere din Chemnitz 
(azi Banská Štiavnica, Slovacia), unul al Academiei 
Agricole din Viena, iar despre unul dintre ei, Ioan 
Popovici, nu avem informaţii. Dacă în jurul anului 
1906, cinci dintre cei zece șefi de regie erau ingineri 
silvici, în 1938, raportul era de cinci la șase. Să ne 
oprim asupra câtorva personalităţi. Olimpiu Boiu, 
născut în 1869, absolvent al Academiei Agricole 
din Viena (1890), a intrat în serviciul Domeniilor 

Comisia de amenajare a Domeniului Segarcea
Biblioteca Academiei Române
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Coroanei pe la 1897, fiind șeful regiei Mălini timp 
de aproape 40 de ani (între 1906 și 1939). După 
retragerea lui, șef al regiei a fost numit inginerul silvic 
Alexandru Cristescu, născut în 1879, absolvent al 
școlii de la Brănești în 1900. Un alt inginer silvic, care 
și-a dedicat întreaga carieră Domeniilor Coroanei, a 
fost Gheorghe Popovici, născut în 1865, absolvent 
al Academiei din Schemnitz (1888), angajat al 
Domeniilor Coroanei, din 189365. Între 1899 și 1941 
el a fost șeful domeniului Sadova. După retragerea 
de la conducerea regiei, consilierul silvic Popovici a 
rămas în serviciul domeniului până ce a fost pensionat 
forţat, împreună cu alţi colegi la 1 martie 1948. 
Alexandru Precup, născut în 1878, absolvent al Școlii 
de Silvicultură de la Brănești în 1900, a fost angajat 
la domeniul Mălini înainte de 1906, fiind avansat în 
1918 șef de regie la Dobrovăţ, unde va rămâne până la 
pensionarea sa în 194866. 

La Bicaz, în 1906, șef de regie era silvicultorul 
Constantin Armășescu, diplomat al Școlii de la 
Brănești, angajat al Domeniilor din 189967. După 
retragerea din serviciu, în 1933, Armășescu s-a mutat 
la București, unde îl găsim înscris printre cei mai bine 
plătiţi pensionari ai Domeniilor.

Regia Cocioc-Gherghiţa a fost administrată de 
Eremia Medianu (1903 – 1925), diplomat al școlii de 
la Herăstrău, care fusese contabilul regiei la începutul 
carierei. În 1925 Medianu a demisionat fiindcă nu a 
vrut să fie transferat la alt domeniu68. 

Șef al regiei Rușeţu a fost mulţi ani Dumitru 
Popescu, autor al monografiei din 1906. Viticultorul 
Negulescu, născut la Urlaţi în judeţul Prahova, a lucrat 
la Domeniul Coroanei între 1906 și 194169. 

În 1906 șef de regie al domeniului Segarcea 
era Florin Davidescu. După Primul Război Mondial, 
șeful regiei ajunge Ion Popovici, care, în 1906, 
conducea domeniul Domniţa.

tinerii: practica studenţilor, o cale 
de a fi angajat la domeniile coroanei

Personalul de specialitate era recrutat în 
parte din rândul elevilor de la școlile de agricultură 
și a studenţilor de la facultăţile de agronomie din 
București, Cluj și Chișinău (ulterior la Iași) care 
efectuau practica obligatorie la unul din Domeniile 
Coroanei. Elevii și studenţii erau admiși în funcţie 
de numărul de locuri disponibile, dar și în funcţie de 
referinţe. Erau luate în calcul situaţia școlară, conduita 

Personal administrativ de la Domeniul Segarcea
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morală, pregătirea profesională, dar și intervenţiile 
unor înalţi demnitari și, nu în ultimul rând, gradul de 
rudenie cu angajaţii Domeniilor și ai Casei Regale. 
Matei Liatris, student la Iași, îi scria lui „moș Guţă”, 
maiorul Liatris, consilier juridic al Centralei, să 
intervină pentru a fi primit practicant la Segarcea70. 
Studentul Mircea Popescu, fiul șefului de cultură de la 
Segarcea, Constantin Popescu, era primit în practică, 
pentru a fi ulterior angajat ca stagiar la Sadova, apoi la 
regia unde lucra tatăl său71. 

Domeniul Segarcea primea cei mai mulţi 
studenţi, pentru că „la Cocioc nu s-au mai primit 
stagiari de mult, iar la Rușeţu și Românești nu prea au 
ce învăţa”72. Locuinţa stagiarilor de la ferma Segarcea 
se afla într-o casă de zid cu nouă camere și prispă73. 
Primeau indemnizaţie între 3 000 și 5 000 de lei lunar, 
însemnând echivalentul salariului de inginer debutant, 
o cameră de locuit fără așternut, cu „încălzire, lumină 
și alimente de la domeniu”74. Prioritate în selectarea 
candidaţilor aveau studenţii care pregăteau lucrări de 
diplomă cu teme care aveau legătură cu domeniile. 
De pildă, Anton Russe avea ca lucrare de diplomă 
„Apicultura la Domeniul Coroanei Segarcea”75, 
iar Anastase I. Zăvoianu, student la Facultatea de 
Agronomie din București, fost stagiar la Cocioc ca 
elev al școlii de agricultură din localitate, pregătea 
lucrarea de diplomă cu titlul „Creșterea rasei Schwiz 
la Domeniul Cocioc”. Referinţele primite de la 
conducerea facultăţii îl indicau un „student muncitor 
cu bune purtări, orfan de război”76. 

administrația domeniilor coroanei 
şi măsurile speciale luate

Moșiile fiind arendate de Stat când s-a înființat 
Domeniul Coroanei, exploatarea în regie a început 
mai târziu și treptat între anii 1886-1893. 

Atunci Administrația Domeniului Coroanei 
a decis luarea unor măsuri speciale. Astfel, pe cele 
49.456 ha de pământ arabil, s-a trecut treptat de la o 
cultură obișnuită la o cultură rațională, întemeiată pe 
asolamente potrivite terenului și împrejurărilor locale. 
De asemenea, la amendarea și ridicarea valorii solului 
prin secări de mlaștini și de bălți sau prin irigații. 

Pentru prima oară în țara noastră, s-au 
împădurit terenurile degradate, îndeosebi „nisipurile 
zburătoare”. Un model au fost împăduririle cu salcâmi 
pe Domeniul Sadova, pe o suprafață de cca 3 600 ha.

A început pretutindeni să se întrebuințeze 
îngrășăminte. S-au făcut drumuri și șosele, atât în 
interesul transportului produselor proprii, cât și al 
locuitorilor, cărora le trebuia adesea prea mult timp ca 
să ajungă la gară sau la locul de desfacere mai apropiat.

În afară de cereale, a început cultivarea 
plantelor textile, industriale și comerciale, precum 
și a viței de vie. Aceasta din urmă a format secții 
deosebite pe domeniile mai potrivite și mai mari, cum 
sunt Segarcea și Sadova din județul Dolj, unde s-au 
făcut instalații perfecționate pentru producția vinului 
și pentru păstrarea lui în bune condiții.

Fiecare domeniu s-a înzestrat cu clădirile și 
cu anexele necesare unei exploatații moderne, toate 
construite după ultimele cunoștințe tehnice. Pentru 
aceste construcții, suma cheltuită, până în anul 1910, 
a fost de cca 10 000 000 lei77. 

De asemenea, s-a dat o deosebită atenție 
creșterii animalelor și îmbunătățirii calității genetice 
a rasei vitelor locuitorilor. În cele din urmă s-au 

O echipă de specialiști de la Domeniul Coroanei Cocioc 
Fototeca revistei „Istorie și Civilizație”
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organizat concursuri anuale de vite pe fiecare 
domeniu, cu premii date de Domeniul Coroanei. Pe 
lângă îmbunătățirea raselor indigene prin selecție, prin 
hrană adecvată și prin îngrijire deosebită în infirmerii 
de vite special create, s-au adus pe fiecare domeniu 
reproducători străini din toate speciile de animale. 
Astfel, pe domeniul Segarcea, s-a înființat o herghelie 
mare, în care se creșteau cai pur sânge englez și cai de 
tracțiune de rasă percheronă și ardeneză78.

Din rasa bovină, la Lăptăria Periș, de pe 
domeniul Cocioc, s-au adus tauri și vaci de Algan, iar 
la celelalte moșii se creșteau rasa Pinzgan și îndeosebi 
rasa moldovenească79.

Tot așa, se țineau oi și porci în număr mare, aleși 
din cele mai bune rase, oi Merinos, porci Yorkshire, 
Mangalița și altele.

Industriile anexe agriculturii, precum lăptăria, 
frângheria, olăria, țiglăria, împletiturile în răchită 
progresau pe zi ce trecea.

Pădurile Domeniului Coroanei, cu o suprafață 
de 80 264 ha, care erau nu numai un izvor de 
bogății, ci și o podoabă a acestora, se exploatau după 
amenajamente aprobate de Ministerul Agriculturii 
și Domeniilor, decretate de regele Carol I. Pentru o 
mai lesnicioasă exploatare, s-au construit căi ferate, 
funiculare, drumuri și canale, iar pentru a ridica 
mai mult valoarea comercială a lemnului, s-au făcut 
numeroase instalații. 

Administrația a înțeles să valorifice economic 
pădurile de munte, construind instalații de transport 
speciale și căi ferate80.

Pentru dezvoltarea exploatării pădurilor, 
Administrația Domeniului Coroanei s-a servit de 
firma G. Eichler, stabilită în țară din anii 1880, și cu 
care Domeniul Coroanei a fost de la început în relații 
de afaceri, mai ales pentru lemnul de rezonanță, adică 
scânduri subțiri și elastice, care intră în construcția 
pianelor, viorilor81. Acest lemn se exporta în cantități 
apreciabile în Franța, Anglia și America. 

În anul 1905, pe domenii a început fabricarea 
de jucării și păpuși. S-a luat pildă de la orașul 
Nürnberg, unde această fabricație aduce câștig pentru 
mulți locuitori82. Această activitate s-a introdus pe 
Domeniul Mălini, dându-se astfel ocupație femeilor 
și copiilor, care nu puteau munci în pădure. 

Din punct de vedere financiar, activitatea 
Domeniului Coroanei a fost urmărită cu profesionalism 
și rigurozitate de administrația centrală. Mărturie stau 
documentele care ne-au fost transmise peste timp și 
păstrate cu grijă și respect la Arhivele Naționale, mai 
bine de 100 de ani. 

Sunt impresionante rapoartele pe care 
Administratorul Domeniului Coroanei, Ion 
Kalinderu, le înaintează regelui Carol I, cu situația 
exercițiului bugetar pe fiecare an. Impresionează 
prin concizie, claritate și scris. Majoritatea acestor 

Cai de rasă crescuți la Domeniul Coroanei Segarcea
Fototeca revistei „Istorie și Civilizație”; Colecția Narcis Dorin Ion
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documente se află în Dosarul nr. 1290 denumit 
„Domeniul Coroanei. Bugete 1891-1912. Conturi 
etc”, care poate fi găsit în Fondul Casa Regală de la 
Arhivele Naționale. Acest dosar nu a fost cercetat 
până astăzi.

Spre exemplu, anul bugetar pentru 1893 
începea la 1 aprilie 1893 și se termina la 31 martie 
1894. Fiecare raport era însoțit de un „Tablou 
general al Bugetului pentru Veniturile și Cheltuielile 
Administrației Domeniului Coroanei” și două 
anexe, unde se defalcau sursele veniturilor și natura 
cheltuielilor. Toate rapoartele purtau aprobarea regelui 

Carol I, care le semna cu semnătura oficială sau cu o 
semnătură scurtă. 

Adesea, pe lângă raportul care însoțea Bugetul 
anual, Administratorul Domeniului Ion Kalinderu 
prezenta regelui spre aprobare și o „expunere însoțită 
de un tablou relativ la construcțiile ce urmau a se 
executa în anul bugetar, respectiv cu valoarea lor”.

Am arătat că, prin crearea Domeniului 
Coroanei, s-au pus la dispoziția Casei Regale 12 
moșii pentru a le administra. Condiția esențială, însă, 
era ca această instituție a Administrației Domeniului 
Coroanei să devină rentabilă printr-o bună organizare 
și funcționare, astfel încât să asigure un excedent.

Și acest lucru s-a realizat graţie competenţei 
și priceperii lui Ion Kalinderu și se regăsește într-un 
document, aflat în dosarul mai sus amintit „Tabloul 
încasărilor, cheltuielilor și profitului” pe anii 1884-
1912.

Situația financiară prezentată arată că aceste 
cheltuieli ale Domeniului Coroanei se ridicau în 
medie la un procent de 24-30% din încasări, astfel că 
sumele rămase puteau asigura, alături de Lista Civilă, 
cheltuielile cerute de o Curte Regală. O excepție au 
făcut-o anii 1906-1908, când ele s-au ridicat la un 
procent de 41-57% din încasări, datorită programului 
amplu de construcții. Atunci s-au ridicat Magazia 
cu Silozuri de la Segarcea, Crama de la Segarcea, 
Atelierul de mecanică, fierărie și rotărie de la Rușețu, 
Localul Teatrului din Bicaz, Biserica din Belciug la 
Gherghița și altele.  

Trebuie, de asemenea, să subliniem rigurozitatea 
cu care cu care se țineau cheltuielile administrației. În 
dosarele aflate în fondul Administrației Domeniului 
Coroanei există numeroase documente care prezintă 
plățile făcute pe ani, luni și zile. Sunt cuprinse 
sumele cheltuite pe abonamente la diverse ziare 
(Curierul Financiar, Voința Națională) și reviste 
(Bunul Econom, Revue des Eaux et Forêts, Revista 
generală de Administrație, Revista Literară și Politică), 
pentru procurarea de cărți destinate bibliotecilor 
școlare, până la onorariile arhitecților și inginerilor 
„în contul de planuri și supravegherea lucrărilor de 
construcții”; de la plata șefilor de regii, silvicultorilor, 

Cheltuieli efectuate de Administrația Domeniului 
Coroanei în luna mai 1912 
Arhivele Naționale ale României
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cartografilor, pictorilor zugravi de biserici până la 
aceea a antreprenorilor de construcții și societăților 
de asigurare contra incendiilor; dar și cheltuielile 
pentru cumpărarea hârtiei și cernelii de la Librăria 
Socec, a termometrelor, pentru plata legatului cărților 
și înrămării tablourilor, până la cumpărarea hamurilor 
și chiar a stricninei, necesară domeniilor pentru 
„stârpirea lupilor”.

Marea problemă cu care se confrunta țara, la 
sfârșitul secolului al XIX-lea, era problema țărănească. 
Iar, pentru soluționarea sa, educația trebuia să devină cel 
mai eficient mijloc de ridicare economică și culturală. 
„Calea aceasta a luminării, spunea Ion Kalinderu, a 
formării caracterului și a conștiinței, a adunării de 
cunoștințe practice este, după umila mea părere, aceea 
prin care trebuie să căutăm a ridica situația materială 
și culturală a clasei celei mai numeroase a Statului 
nostru”83.

De aceea, Administrația Domeniului Coroanei 
nu a cruțat nicio cheltuială pentru a înzestra satele de 
pe domenii cu clădiri de școală, biserici, primării, teatre 

sătești, îndemnând totodată pe locuitori să ia parte la 
societăți culturale, biblioteci, bănci populare, șezători, 
ateliere, grădini școlare, cursuri de adulți, infirmerii și 
alte instituții pe care le-a înființat. Pe fiecare moșie 
s-au construit ateliere meșteșugărești, țăranii având 
astfel de lucru tot anul și învățând totodată o meserie. 
Au apărut astfel ateliere de strungărie, tâmplărie, 
ceramică, țesături, împletituri, frânghii, etc.

Toate aceste clădiri, precum și cele necesare 
exploatării, au fost executate în condițiile cerute de 
regulile tehnice și sub supravegherea unor specialiști.

În același timp, pentru a îndeplini una dintre 
dorințele intime ale regelui Carol I – îmbunătățirea 
traiului țăranilor în privința condițiilor de locuit, 
Administrația Domeniului a luat măsuri să sprijine 
sătenii spre a-și construi case de locuit în condițiile 
igienice și economice, conform regulamentului 
și planurilor tip, întocmite de serviciul tehnic al 
Ministerului de Interne. Pentru aceasta, le-a pus la 
dispoziție „proiectul de casă țărănească, întocmit de 
Domnul D. Maimarolu, arhitect al Ministerului de 

Model de școală primară rurală - proiect întocmit de arhitectul Ion Berindey
Arhivele Naționale ale României
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Interne, proiect de o concepție reușită, prin simplitate 
și bunul gust cu care este întocmit”84. Iar, spre a fi mai 
practică măsura, administrația a hotărât ca pe fiecare 
domeniu să se clădească, în anul 1891, case model, 
după care să se orienteze țăranii în clădirea celor 
proprii.

Pentru dezvoltarea intelectuală a locuitorilor 
și pentru a răspândi cunoștințele folositoare printre 
ei, Domeniul Coroanei a luat hotărârea de a edita 
o bibliotecă populară în care, în 1906, apăruseră 42 
cărticele, care au costat peste 70 000 lei. Aceste cărți 
se împărțeau gratuit sătenilor.

Spre a îndeplini pe o scară mai mare opera de 
propagare a progreselor culturale pe care le urmărea, 
Domeniul Coroanei a luat parte, de la înființarea sa, 

la toate expozițiile cu caracter agricol și industrial 
organizate în țară și în alte părți. Și aceasta deoarece 
Ion Kalinderu aprecia „că omul de la sat va fi mult mai 
interesat de activitatea desfășurată pe domenii, doar în 
condițiile în care i se prezintă lucruri concrete”85.

Prima expoziție internă organizată în țara 
noastră, la care a participat și Domeniul Coroanei, a 
reprezentat-o Expoziția generală Română din anul 
1906. Evenimentul comemora 40 de ani de domnie a 
regelui Carol I și 25 de ani de la proclamarea regatului. 
Cu acest prilej, administrația a construit un Pavilion 
al Domeniului Coroanei, în care și-a prezentat toate 
ramurile de activitate. El era amplasat în fața pieței 
Mihai Viteazu, pe calea Moldovei, și se remarca prin 
stilul pur românesc86. Era opera arhitectului Joseph 
Exner și a antreprenorului Nae G. Andrei Făgădău87. 
Despre acest pavilion, Nicolae Iorga spunea: „E 
cochet, armonios, și n-are mai multe podoabe decât 
trebuie. Grădinița din față îl face mai plăcut. Titlul 
era scris cu litere chirilice, mulți crezând că este un 
pavilion muscălesc, bulgăresc sau sârb”88.

Pentru a putea realiza acest vast program, Ion 
Kalinderu a înțeles să-și aducă alături oameni de 
nădejde pentru care competența și cinstea, seriozitatea 
și responsabilitatea constituiau repere de viață. A 
apelat la diplomaţi ai Școlii Centrale de Agricultură 
de la Herăstrău, ai Școlii Speciale de Silvicultură de 
la Brănești, ai Academiei Forestiere de la Chemnitz, 
ai Academiei Silvice din Viena, precum Dumitru 
Popescu, Gh. Manolescu, Florian Davidescu, Eremia 
Medianu, Gh. Codrescu, Constantin Armășescu, 
Alexandru Precup, dar și Gheorghe Popovici și 
Olimpiu Boiu. Iar, pentru a realiza construcții trainice 
și funcționale, și-a luat colaboratori pe arhitecții 
Ion Socolescu, Joseph Exner, Jean Pompilian, Ion 
D. Berindey, Ștefan Omer, Alexandru Baucher, pe 
inginerii Elie Radu și Ion Moțoi, iar ca antreprenori 
pe Nae G. Andrei Făgădău și pe Ștefan G. Făgădău, 
personalități recunoscute în lumea constructorilor.

Devenit rentabil, Domeniul Coroanei și-a 
depășit acţiunea binefăcătoare asupra zonelor 
unde se aflau moșiile, contribuind la ridicarea sau 
susţinerea unor instituţii culturale, a nevoiașilor, a 

Model de casă țărănească - proiect întocmit 
de arhitectul Dimitrie Maimarolu 
Biblioteca Academiei Române
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învățământului, iar, după întregirea țării, la crearea 
așezămintelor destinate invalizilor, orfanilor de război 
sau a altor opere de binefacere.

După 1918 acțiunea Domeniului Coroanei 
s-a extins și în Transilvania, unde Institutul pentru 
Studiul Istoriei de pe lângă Universitatea Daciei 
Superioare a fost creat din fondurile Domeniului. 

Instituție de luptă împotriva sărăciei, factor 
de educație și culturalizare a satelor, prin metoda și 
activitatea rațională, Domeniul Coroanei a constituit 
un exemplu a ceea ce se poate realiza, într-un timp 
scurt, într-o țară care trebuia să facă pași mari, dar 
siguri, pe calea progresului, spre a-și putea susține 
astfel statutul public câștigat din momentul urcării pe 
tron a principelui Carol89. 

După dispariția lui Ion Kalinderu, la conducerea 
Domeniului Coroanei va fi numit Barbu Știrbei. 
Acesta îl va administra între anii 1914–1919, într-o 

perioadă extrem de grea cauzată de Primul Război 
Mondial și reforma agrară care a urmat în acei ani. 
Reducerea suprafețelor cultivabile ale Domeniului 
Coroanei cu aproape 27 000 ha teren agricol și 10 000 
ha păduri, munți și pășuni a determinat și o diminuare 
a inventarului agricol și a șeptelului, și așa reduse din 
pricina războiului.

construcțiile realizate de domeniul

coroanei şi personalități 
din lumea constructorilor

Administrația Domeniului Coroanei, fiind 
convinsă de la început de utilitatea clădirilor într-o 
exploatare agricolă rațională, încă pe când Domeniul 
era arendat, a început să clădească tot ce a trebuit; 
după luarea în regie această lucrare a continuat și mai 
intens. 

Planurile unei clădiri administrative ridicate pe Domeniul Coroanei Sadova 
Biblioteca Academiei Române
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Ca urmare, în anul 1914, după 30 de ani de la 
crearea Domeniului Coroanei, regele Carol I și Ion 
Kalinderu lăsau în urmă aceste moșii înzestrate cu 
toate construcțiile necesare desfășurării unei bune 
activități. De la Casele de Administrație, cancelariile 
și muzeele domeniilor, până la locuințele șefilor de 
regie, culturi și personalului care le deserveau; de 
la magaziile de produse, remize de unelte și mașini 
agricole, până la sere și ateliere de tâmplărie, olărie, 
împletituri și strungărie.

În scopul ameliorării transportului și exploatării 
moșiilor, Administrația Domeniului a realizat o serie 
de lucrări publice precum șosele, irigații și drenaje.

În același timp, în preocuparea de a îmbunătăți 
situația sătenilor de pe teritorii și din cele învecinate, 
Administrația nu a cruțat nicio cheltuială pentru a 
înzestra satele cu clădiri de școală, biserici, primării, 
teatre sătești, dar și în a-i sprijini să-și construiască 
locuințe în condiții igienice și economice după modele 
tip.

Atenția acordată lucrărilor de construcții este 
reflectată de evoluția sumelor alocate pentru acestea 
din bugetul de cheltuieli al Domeniului Coroanei. 

O primă perioadă o reprezintă cea în care 
moșiile Domeniului Coroanei au fost date în arendă, 
între anii 1885-1893, și când principala preocupare 
a Administrației Domeniului a fost acordată 
construcției pentru localuri de școli și biserici.

Iată un tablou cu bugetul de cheltuieli: 1887 / 
1888 – 288 932 lei, 1888 / 1889 – 325 586 lei, 1890 / 
1891 – 396 065 lei, 1892 / 1893 – 417 280 lei, 1893 / 
1894 – 502 200 lei. Retribuții personal Administrația 
Centrală: 1887 / 1888 – 10 680 lei, 1888 / 1889 – 
11 880 lei, 1890 / 1891 – 13 320 lei, 1892 / 1893 – 
15.840 lei, 1893 / 1894 – 20 280 lei. Reparații clădiri, 
biserici, școli și case de pădurari : 168 412 lei, 199.886, 
266 498, 205 100, 320 000 ; Procent total : 58%, 61%, 
67%, 49%, 64%; Lucrări inginerești: 2 000 lei, 2 000 
lei, 1 820 lei, 5 000 lei, 5 000 lei; Retribuții servicii 
exterioare: 50 340 lei, 50 820 lei, 55 715 lei, 63 840 
lei, 73 920 lei.

Așa cum arăta Ion Kalinderu a trebuit, mai 
întâi, să aibă în vedere „gradul de învățătură al 

poporului, știut fiind că satele noastre au fost vreme 
îndelungată lipsite de școli și de orice alte mijloace 
pentru răspândirea, nu a unei științe mai dezvoltate, 
ca în alte țări, ci a celor mai elementare cunoștințe”90. 
De aceea, prima grijă a Administrației Domeniului a 
fost construirea unor clădiri pentru școli și dotarea lor 
cu mobilierul și materialul de învățământ necesar.

La înființarea Domeniului Coroanei în anul 
1884, aproape toate școlile funcționau în case țărănești 
închiriate și clădite din paiantă sau lemn. 

În anul 1892, după 8 ani de administrare 
atentă, Domeniul Coroanei era înzestrat cu 27 de 
școli refăcute sau construite solid, după ultimele 
cerințe pedagogice, așa cum reiese din statistica 
învățământului public primar, rural și urban91.

De asemenea, multe dintre aceste școli erau 
dotate cu biblioteci și ateliere de lucru manual, în care 
copiii învățau diferite activități specifice lumii satelor: 
țesătorie, croitorie, confecționare de coșuri și pălării 
din paie. 

Atunci au fost construite Școala din Mălini, 
Școala din Dobrovăț, Școala din comuna Balta 
Doamnei - Domeniul Gherghița, Școala din 
Gherghița, Școala din Bușteni, Școala din cătunul 
Găinești, Domeniul Mălini, Școala din Sadova, Școala 
din Segarcea, Școala din Lipov - Domeniul Segarcea, 
Școala din Domnița, Școala din Cocioc și altele. 

La Arhivele Naționale se păstrează Fondul 
Administrației Domeniului Coroanei în care se află un 
număr impresionant de documente privind activitatea 
acestei instituții model, din păcate puțin cercetate. 
Printre ele se găsesc și borderouri cu sumele cheltuite 
pe ani, luni și zile, de Administrația Domeniului 
începând cu anul 1887. Din aceste documente reiese 
clar anii când s-au construit clădirile diverselor școli, 
sumele cheltuite și constructorii-arhitecți, ingineri 
antreprenori - care le-au realizat.

şcoli şi biserici

Școala din comuna Lipov - Domeniul 
Segarcea. La 19 martie 1887 Ion Kalinderu a 
transmis Comitetului Permanent al Județului Dolj, 
că a contractat lucrarea cu un „antrepenor de lucrări 
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N.G. Andrei care urma să înceapă cât mai repede 
lucrările pentru ca localul să fie construit până la 1 
septembrie”92.

Lucrările de construcție au început în luna mai, 
antreprenorul Nae G. Andrei primind la 17 iunie 
1887, suma de 5 000 lei ca primă plată. Din borderoul 
de cheltuieli al Administrației Coroanei, reiese că P. 
Haracopolu, arendașul Domeniului, a primit suma 
de 56 lei pentru cheltuielile făcute cu ocazia punerii 
pietrei fundamentale la Școala din Lipov. Ulterior, 
Nae G. Andrei primește la 3 iulie 1887 suma de 
5.000 lei, iar la 18 noiembrie 1887, încă 2 600 lei 
pentru lucrările executate la localul școlii. Așa cum 
reiese și din tabloul prezentat, construcția școlii a 
costat suma de 12 000 lei. La 18 noiembrie 1877, cu 

prilejul inaugurării localului școlii, au fost acordate 
„gratificații în valoare de 76 lei”.

Școala din cătunul Găineşti - Domeniul 
Mălini. La 15 februarie 1865 statul a înființat o școală 
pentru Găinești și Drăceni. Ea a fost așezată într-o 
casă lângă Mănăstirea Slatina, unde a funcționat până 
în 1870, când a fost mutată în localul primăriei din 
Găinești93.

Administrația Domeniului Coroanei care a 
știut „să traducă în fapt dorința înaltă a scumpului 
și gloriosului nostru Rege”, văzând că localul vechi 
de școală nu corespunde a hotărât să construiască 
un nou local. În anul 1890 a început construcția, 
isprăvind-o în anul 1894, când s-a inaugurat de  către 
Ion Kalinderu. Printre documentele cu cheltuielile 

Principele Ferdinand, principesa Maria, Ion I.C. Brătianu, Ion Kalinderu la școala de pe Domeniul Mălini
Fototeca revistei „Istorie și Civilizație”
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Administrației găsim că silvicultorul A. Candale a 
primit la 3 decembrie 1891 o sumă de 2 236 lei pentru 
construcția școlii. Întreg mobilierul, o bună parte din 
aparatele didactice cu care s-a înzestrat școala au fost 
oferite de Administrație, care a înființat și o bibliotecă 
cu aproximativ 600 de volume. Ulterior, în anul 1904 
școlii i s-a adăugat o sală proprie de teatru, unde se 
jucau piese de elevi cu prilejul conferințelor ținute 
pentru săteni. 

Merită să amintim că la Școala din Găinești de 
pe Domeniul Coroanei Mălini, a fost înființată prima 
Casă Școlară de Economii în anul 1887.

La fel și pentru Școala din Mălini, 
Administrația Domeniului Coroanei a dat banii 
pentru construcția localului silvicultorului A. Candale, 
care supraveghea lucrările. Din borderourile cu 
cheltuielile făcute reiese că el a primit în zilele de 16 
mai, 17 iunie și 18 septembrie 1887 câte 2 000 lei, de 
fiecare dată, pentru lucrările care au fost executate. Iar 
la 8 iulie 1888 silvicultorul A. Candale primește 1.635 
lei pentru achitarea definitivă a construcției școlii.

Școala din Gherghița. Grație Administrației 
Domeniului Coroanei pe domeniul Gherghița s-a 
construit pentru școală un local propriu: o clădire 
măreață, igienică, cu toate dependințele necesare 
învățătorului. Avea „grajd, magazie pentru bucate, 
magazie pentru lemne, porumbar, remiză, cuptor etc., 
în sfârșit tot ce trebuie unui bun gospodar”.

Construcția principală, adică localul școlii 
și locuința învățătorului, s-a clădit în 1887 – 1888, 
iar celelalte dependințe mai târziu, treptat cu ivirea 
nevoilor. Clădirea principală avea două săli de 
studiu, două camere pentru locuința dirigintelui, o 
sală de cancelarie și bibliotecă, două camere pentru 
ateliere, sală de intrare și o bucătărie cu cămara sa. 
O importanță aparte se dă la proiectarea școlilor în 
privința volumului de aer optim și asigurării luminii.

La inaugurarea școlii, Ion Kalinderu sublinia 
rolul atelierului spunând: „înființarea unui atelier 
școlar este folositoare pentru că aveți să vă deprindeți 
astfel, încă din copilărie, cu ideea că își poate agonisi 
cineva viața și fără a fi stăpân pe pământ, deci și cu alte 
mijloace decât prin cultura câmpului. Veți vedea că, în 
frumoasa noastră țară, se găsesc atâtea îndeletniciri, 
încât n-avem decât să voim să lucrăm pentru a ne face 
o viață lesnicioasă”. 

Biblioteca școlii era compusă „din peste 900 
volume, foarte bine alese și în cea mai mare parte bine 
legate”.

Și construcția clădirii acestei școli a fost 
realizată de antreprenorul Nae G. Andrei. Mărturie 
stau documentele cu cheltuieli ale Administrației 
Domeniului care arată sumele alocate pe parcursul 
înălțării lucrării. 

Am dat aceste detalii pentru a sublinia 
rigurozitatea cu care înaintașii noștri urmăreau 
lucrările, dar și grija pentru cheltuirea banului public.

Domeniul Coroanei Gherghița - școala primară
Arhivele Naționale ale României

Domeniul Coroanei - școala primară din Brătulești
Arhivele Naționale ale României
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Tot în anul 1887 a fost construită și școala din 
Comuna Balta Doamnei de pe Domeniul Gherghița. 
Din documentele de cheltuieli reiese că de construcție 
s-a ocupat călugărul Calistrat. El a primit sumele 
necesare execuției de la Administrația Domeniului 
prin silvicultorul O. Oneanu, în trei tranșe (11 
iunie 1887 – 2 000 lei; 23 septembrie 1887 – 3 700 
lei; 9 noiembrie 1887 – 1 200 lei). După preluarea 
activității în regie, construcția de școli a continuat 
moderat, acum atenția principală fiind îndreptată spre 
construcția clădirilor necesare fiecărui domeniu.

În acești ani au fost ridicate localurile pentru 
școlile din cătunul Pisc – Domeniul Cocioc, din 
Segarcea, din Panaghia, din Rușețu, din Bicaz, 

numărul școlilor pe Domeniul Coroanei ajungând la 
42 în anul 1910.

Școala mixtă din comuna Ruşețu. În anul 1905 
Administrația Domeniului Coroanei a clădit un nou 
și măreț local de școală, compus din patru săli de clasă, 
o sală pentru lucrul manual, alta pentru cancelarie și 
bibliotecă, trei camere pentru locuința dirigintelui, 
bucătărie, cămară etc. Ferestrele tuturor sălilor de clasă 
erau prevăzute cu ventilatoare, iar lumina venea de la 
stânga, cu un cuvânt, localul era construit în cele mai 
bune condiții igienice, bine împărțit, corespunzând 
tuturor trebuințelor. Tot administrația a avut grijă 
să-l înzestreze cu „mobilier sistematic și aparatele 
didactice corespunzătoare”.

Principesa Maria, Dimitrie A. Sturdza, Ion I.C. Brătianu, Ion Kalinderu la școala primară din Sudiți (Domeniul Gherghița)
Fototeca revistei „Istorie și Civilizație”
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Noul local, inaugurat la 14 septembrie 1905, a 
impresionat pe vizitatorii săi prin „măreția, frumusețea 
și soliditatea sa”94. Este meritul celui care a proiectat 
școala, arhitectul Joseph I. Exner și a constructorului 
său Nae G. Andrei.

Și cu prilejul inaugurării acestei școli, despre 
care spunea că „este cea mai monumentală și mai 
mare de pe toate Domeniile Coroanei”, Ion Kalinderu 
a subliniat rolul educației în formarea tinerilor. El 
spunea: „Urmați, iubiți săteni, a vă da copiii la școală 
și a îngriji să-și lumineze mintea, și după aceea, prin 
citire de cărți folositoare, căci numai învățătura scoate 
pe om din întuneric și din necunoștința lucrurilor ce-l 
înconjoară. Se înțelege însă că învățătura pentru a fi 

cu adevărat de folos, trebuie să fie trainică, iar cel ce 
o are să fie bun și doritor de lumină. Mai trebuie ca 
omul să se îndemne și singur, căci așteptând binele 
numai de la alții, se slăbește și pierde încrederea în 
sine”95.

Alături de educația culturală și economică, 
Administrația Domeniului Coroanei a acordat o 
atenție specială educației morale. În această privință, 
întâiul loc l-a avut religia, „cea mai profundă poezie 
a sufletului și unitatea cea mai înaltă în domeniul 
intelectului și al moralei”, după cum spunea filosoful 
Friedrich de Hallwald.

Dacă la înființarea Domeniului Coroanei 
bisericile existente erau în mare parte din lemn, și cele 

Școala primară rurală de pe Domeniul Coroanei Bicaz
Arhivele Naționale ale României - Serviciul Județean Neamț
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mai multe în stare precară, după 30 de ani, în anul 
1908, erau două mănăstiri și 42 biserici și trei capele 
realizate din materiale corespunzătoare și solide.

Biserica din Bușteni, biserica din Găinești 
– Domeniul Mălini, biserica Domnească din 
Gherghița, biserica din Cocioc, biserica din comuna 
Balta Doamnei – Domeniul Gherghița, biserica din 
Segarcea, biserica din Lipov – Domeniul Segarcea, 
biserica din Mălini, biserica din Borca, biserica 
din Bicaz, biserica din Pisc – Domeniul Domnița, 
mănăstirea Sadova sunt o parte din construcțiile 
realizate sau reparate în acești ani. 

Cercetarea atentă a documentelor din arhive 
permite reconstituirea cu destulă exactitate a istoriei 
construcției acestor lăcașe de cult, de la autorul 

proiectului și constructor, până la materialele de 
construcție folosite și costurile lucrărilor.

Biserica din Buşteni. După întocmirea 
proiectului de arhitectură și de rezistență de arhitectul-
inginer Ion N. Socolescu, la 12 mai 1887 s-a pus piatra 
de temelie a lăcașului. Cu această ocazie Administrația 
Domeniului Coroanei, prin silvicultorul A. Oneanu, 
a oferit gratificații lucrătorilor și celor doi preoți și 
dascăli, care au oficiat slujba de sfințire.

Clădirea bisericii s-a realizat dintr-o structură 
de rezistență din zidărie de piatră și mortar de ciment.

Cărămida a fost procurată de preotul 
Pantelimon, care a adus la 18 septembrie 1887 și 
21 septembrie 1887, câte 24 300 cărămizi, respectiv 
22.500 pentru care a plătit 972 lei, respectiv 900 lei. 
Ulterior, cărămizile se vor aduce de la Societatea de 

Biserica din Bușteni
Arhivele Naționale ale României

Biserica de pe Domeniul Coroanei Cocioc
Fototeca revistei „Istorie și Civilizație”
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bazalt în zilele de 13 octombrie 1887, 14 mai și 31 
mai 1888, în total șapte vagoane. Printre documente 
găsim că, la 18 iunie 1888, arhitect Ion N. Socolescu 
a mai procurat 10 000 cărămizi pentru care a plătit 
420 lei. Piatra pentru lucrare a fost extrasă din Cariera 
Caraiman. Cimentul a fost furnizat în butoaie de 
firmele Nicolae I. Zippa și I. Borănescu, iar fierul 
necesar a fost procurat și pus în operă de firma A. 
Rogalsky. Costul unui butoi cu ciment era de 21,5 lei, 
iar kilogramul de fier costa 0,3 lei.

Lucrările de învelitoare au fost încredințate 
firmei A. Schwartz, care le-a realizat între 7 iulie și 10 
septembrie 1888. Executarea lucrărilor din mozaic și 
ipsoserie au aparținut firmei fraților Axerio. Amintesc 
că acestei antreprize i-au fost încredințate și primele 
lucrări de refacere a Palatului regal, în anul 1927, după 
incendiul care a avut loc. Între 14 iulie și 27 octombrie 
1888, Rudolf Ziegler va realiza lucrările de sticlărie și 
vitralii. Sculptarea tâmplei și a capitelurilor s-a datorat 
sculptorului Frochlicher, iar zugrăvitul bisericii a 
aparținut pictorului decorativ al Casei Regale, Fritz 
Elsner.

Se cuvine să arătăm grija pe care Administrația 
Domeniului Coroanei a avut-o pentru locuitorii pe 
ale căror terenuri s-a înălțat biserica și pe care i-a 
despăgubit la 31 martie 1888. 

Arhitectului Ion N. Socolescu i s-a plătit suma 
de 700 lei pentru planurile întocmite, iar pentru 
asigurarea direcțiunii lucrărilor a primit un onorariu 
de 1 500 lei. 

Costurile construcției au fost achitate de 
Administrația Domeniului Coroanei, în funcție de 
situațiile de lucrări prezentate de direcția acestora. 
Din borderourile de cheltuieli reiese că prima plată 
s-a făcut la 18 septembrie 1887 în valoare de 1 700 
lei, iar ultimele plăți, la 29 iulie și 27 octombrie 1888, 
când s-au achitat 6 559 lei, respectiv 2 045 lei.

Interesant de arătat că în iulie 1891, grădinarul 
castelului Peleș, Zondler, amenajează grădina Bisericii 
din Bușteni, pentru care primește 66 lei.

Maniera pictorului zugrav Tache Ionescu o 
vedem astăzi la biserica din Bușteni, biserica din 
Cocioc și la biserica din Piscu – Domeniul Domnița, 
biserică care a fost construită, în anul 1893, de 

Biserica din Sudiți - Domeniul Coroanei Gherghița
Fototeca revistei „Istorie și Civilizație”.

Biserica de pe Domeniul Coroanei Sadova
Arhivele Naționale ale României
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antreprenorul Nae G. Andrei. Prin grija Administrației 
Domeniului Coroanei au fost reparate Biserica din 
Segarcea și Biserica din Lipov în anul 1891, ulterior 
consolidându-se și Mănăstirea din Sadova. Planurile 
de refacere a Mănăstirii din Sadova și supravegherea 
lucrărilor au fost făcute de arhitectul  Joseph I. Exner.

Lucrările de construcție au fost realizate de 
antreprenorul de clădiri A. Anghelescu. În cursul 
anului 1903 și 1904, biserica Mănăstirii Sadova a 
fost pictată de pictorul italian Umberto Marchetti. 
Tot lui îi datorăm și picturile de la Biserica din 
Rușetu, Biserica din Segarcea, Biserica din Bălțeni - 
Domeniul Cocioc.

O măsură permanentă pe care a luat-o 
Administrația Domeniului de-a lungul anilor a fost 
protejarea bisericilor contra incendiilor prin plata în 
fiecare an a primei de asigurări la Societatea Dacia-

Română. Astfel, între 22 și 26 august 1891 au fost 
plătite primele de asigurare pe anul în curs pentru 
Biserica din Borca, Biserica din Mălini, Biserica din 
Sabașa și cea din Fărcașa, conform borderourilor de 
cheltuieli. 

casele țărăneşti

În scopul îmbunătățirii traiului țăranilor de pe 
Domeniul Coroanei, administrația a înțeles să ia o 
serie de măsuri pentru a face posibil ca țăranii de aici 
să-și poată construi case de locuit în condiții igienice 
și economice, conform regulamentului și planurilor 
tip întocmite de serviciul tehnic al Ministerului de 
Interne după prescripțiile serviciului Sanitar Superior.

Spre a face realizabile aceste măsuri, 
administrația Domeniului Coroanei nu s-a mulțumit 
a le procura acele planuri și regulamente, din care nu 
puteau trage mari foloase, dar printr-o circulară foarte 
amănunțită, Ion Kalinderu, „inteligentul și neobositul 
administrator al Domeniului Coroanei”96, a invitat pe 
toți agenții administrației a da tot concursul țăranilor, 
îndemnându-i și ajutându-i în realizarea acestor 
clădiri model.

Odată cu această circulară s-a pus la dispoziția 
agenților Domeniului Coroanei și proiectul de casă 
țărănească (proiect tip)97, întocmit de arhitectul 
Ministerului de interne Dimitrie Maimarolu, „proiect 
de o concepție reușită prin simplitate și bunul gust cu 
care este întocmit”98.

Reținem din „Regulamentul pentru alinierea 
satelor și pentru construirea locuințelor țărănești” în 
vigoare la 1890, câteva prevederi deosebit de actuale. 
Astfel, singurele materiale admise la construcția 
caselor erau cărămida și bârnele de lemn. La realizarea 
acestora trebuiau avute în vedere următoarele: o 
distanță între casă și șanțul șoselei de cel puțin 4 m, 
casele trebuiau tencuite și văruite fiind interzisă lipirea 
cu pământ, înălțimea minimă a unei camere trebuia să 
fie 3 metri, iar suprafața camerei mai mare de 20 m², 
fiecare cameră trebuia să aibă două ferestre înalte 1,2 
m și late de 0,8 m, nemai permițându-se, sub niciun 
cuvânt, ferestre fixe și cu hârtie sau țiplă, pardoseala se 
executa din scânduri sau cărămidă bine arsă.

Biserica domnească de pe Domeniul Gherghița
Fototeca revistei „Istorie și Civilizație”
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Spre a fi mai practică măsura, s-a hotărât ca pe 
fiecare domeniu să se clădească case model după care 
să se orienteze țăranii în clădirea propriilor locuințe. 
Măsura luată de Administrația Domeniului Coroanei 
a fost apreciată de arhitectul Ion N. Socolescu ca 
una din „cele mai norocite” pentru care merită să fie 
cunoscută, hotărându-se ca în următoarele numere 
ale Analelor Arhitecturii să fie arătate „tipurile de 
construcții propuse și regulamentul pentru aplicarea 
lor”.

Ca urmare, între anii 1890 și 1893 au fost 
construite case țărănești-model pe Domeniile Bușteni, 
Sadova, Mălini, Segarcea, Rușețu, Gherghița etc.

Astfel, din documentele de arhivă, reiese că 
antreprenorul Nae G. Andrei (Făgădău) a înălțat 
între 16 aprilie și 12 octombrie 1891 câteva case la 
Bușteni primind la 17 septembrie și 12 octombrie spre 
achitarea lucrărilor de construcție la casa țărănească-
model nr. 3, sumele de 2 000, respectiv 1 500 lei. Lui 
Nae G. Andrei i se datorează și construcția hotelului 
din Bușteni pe care l-a executat între anii 1890 – 
1892, după planurile și sub supravegherea arhitectului 
I. Roșnoveanu. 

Astăzi, în ceastă clădire se găsește sediul 
Primăriei orașului Bușteni.

În anii 1892-1893 o altă firmă de construcții, 
cea a italianului Pietro Drosi, va construi la Bușteni 
alte două case țărănești, dar și câteva vile - vila 
Alexandria, vila Josefina, vila Antonia – după planurile 
și sub supravegherea lucrărilor arhitectului Joseph 
I. Exner. Așa cum apare în borderoul cheltuielilor 
Administrației Domeniului Coroanei, pe anul 1893 
reiese că arhitectul Exner a primit, la 11 decembrie 
1893, ultima tranșă de 250 lei pentru supravegherea 
lucrărilor la vilele Antonia și Leopold.

Pe Domeniul Coroanei Mălini se ridică o 
casă țărănească-model, pentru a cărei construcție 
silvicultorul A. Candela primește, la 3 iulie 1891, 
suma necesară pentru achitarea cheltuielilor.

În același timp cu suportarea cheltuielilor 
pentru construcția acestor case, Administrația 
Domeniului Coroanei a înțeles să le doteze cu 
mobilierul și obiectele necesare. Mărturie stau plățile 
făcute la 7 august 1891 „Dlui. Abramovici pentru 
un scrin și două oglinzi pentru casa țărănească din 
Sadova” și la 30 octombrie 1891 „Dl. Silvicultor G. 

Casă țărănească model ridicată în Bușteni
Arhivele Naționale ale României

Casă țărănească de pe Domeniul Borca
Arhivele Naționale ale României - Serviciul Județean Neamț
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Cernatu pentru transportul mobilierului de la Corabia 
la Sadova trimis din București pentru mobilarea casei 
țărănești nr. 1 din Sadova”.

clădirile de pe domeniul coroanei

Odată cu preluarea activității pe moșiile 
domeniului în regie, în jurul anului 1893, preocuparea 
principală a administrației a fost înzestrarea acestora 
cu clădirile ce-i erau necesare, atât ca locuințe pentru 
personal, cât și ca instalații pentru exploatare. Toate 
clădirile au fost construite cu zidărie din cărămidă, 
fiind spațioase.

Clădirile principale au fost: locuințe, magazii, 
pătule și remize, grajduri, crame, mori, silozuri de 
cereale, ateliere etc.

Să încercăm o reconstituire a istoriei acestor 
clădiri, pe fiecare domeniu, pe baza planurilor și 

documentelor aflate în Arhivele Naționale, precum și 
a fotografiilor, monografiilor și altor publicații ce se 
găsesc la Biblioteca Academiei și nu numai.

domeniul coroanei segarcea. Construcțiile 
existente la Segarcea la instituirea Domeniului 
Coroanei erau: casa din curtea bisericii din Segarcea, 
în care locuia șeful regiei, o cancelarie, o bucătărie 
și trei grajduri99. În timpul arendării, la „trupurile” 
Lipov și Panaghia, s-au construit case bune și grajduri 
pentru caii de serviciu. Tot atunci la Segarcea, în 
sat, s-au construit o magazie de zid cu două nivele 
și două pătule. Aceste construcții erau insuficiente, 
iar amplasarea lor în vatra satelor constituia un 
dezavantaj în administrarea Domeniului100. De aceea, 
la reorganizarea acestuia ca o exploatare în regie, 
clădirile, la secții și ferme, au fost construite, în timp, 
în scopul realizării unei exploatări eficiente.

Conacul regal de pe Domeniul Coroanei Segarcea
Colecția Narcis Dorin Ion



REGELE CAROL I
CTITORUL ROMÂNIEI MODERNE

335

Astfel, în perioada 1900-1906 au fost ridicate 
următoarele clădiri101:

- la Secția Segarcea - o locuință șefului de 
cultură (1902), șase locuințe gen cazarmă pentru 
locuitori, un atelier de fierărie, tâmplărie și rotărie 
(1902), o magazie de grâu pentru depozitare (1906) și 
trei grajduri pentru boi, cai și armăsari (1902 – 1903);

- la Gârnicioara – o locuința a șefului de cultură 
(1901), o locuință pentru lucrători, două grajduri de 
vite și o remiză pentru unelte și mașini agricole;

- la secția Valea-Rea - locuința șefului de 
cultură (1901), o locuință pentru lucrători, două 
grajduri pentru vaci (1906);

- la secția Lipov – o locuință pentru lucrători 
în 1906, grajd pentru boi (1904), o magazie cu două 
etaje pentru grâu și o fabrică de țiglă (1906) pentru 
construcțiile domeniului; 

- la secția Viilor – o locuință pentru șeful de 
cultură (1903), un atelier de altoit viță (1903) și două 
remize pentru unelte și mașini agricole.

Reiese atenția care se acorda construcției 
locuințelor pentru personalul domeniului, de la șef 
de cultură și silvicultor până la grădinar, mecanic și 
fierar.

Cel căruia i se datorează în bună parte 
întocmirea planurilor de arhitectură și a supravegherii 

lucrărilor de construcții în numele Administratorului 
Domeniului Coroanei este arhitectul Joseph I. Exner. 
Execuția clădirilor, după preluarea în regie a exploatării 
domeniului, a fost făcută de antreprenorul Nae G. 
Andrei. Din anul 1900 în bună parte construcțiile 
pe Domeiul Segarcea vor fi realizate de arhitectul 
Ștefan Făgădău pe care-l găsim în anuarele țării ca 
antreprenor și arhitect.    

În scopul completării clădirilor necesare 
exploatării raționale a domeniului, între anii 1906 – 
1914, au fost proiectate și executate câteva construcții 
remarcabile dintre care amintim: magazia cu silozuri 
pentru cereale de la Segarcea, crama din secția Viilor, 
brutăria pentru întregul domeniu și locuința pentru 
brutar și magazioner, pavilionul Casei de administrație 
și locuința șefului de regie, precum și o clădire pentru 
cancelarie, laborator și muzeu. Dar și un teatru sătesc 
și un hotel distrus în mare parte de germani în timpul 
Primului Război Mondial. De asemenea, s-au mai 
clădit o lăptărie și o ghețărie la Segarcea, trei cuptoare 
pentru ars cărămida la Lipov și o clădire pentru 
transformatorul electric. 

Magazia cu silozuri pentru cereale, o lucrare 
modernă pentru acea vreme, construită din beton 
armat de inginerul Ion Moțoi, era terminată în anul 
1908, așa cum se arăta în raportul la bugetul din anul 

Domeniul Coroanei Segarcea
Fototeca revistei „Istorie și Civilizație”

Ion Kalinderu la Domeniul Coroanei Segarcea
Fototeca revistei „Istorie și Civilizație”
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1909, pe care Ion Kalinderu îl prezintă regelui Carol I. 
Crama realizată între 1908 – 1909, tot din beton armat, 
era și ea un simbol al modului în care Administrația 
Domeniului Coroanei înțelegea să-și doteze 
moșiile.  O altă lucrare interesantă, reprezentativă 
prin arhitectura sa, o reprezintă pavilionul Casei de 
Administrație din Segarcea.

domeniul coroanei sadova. Întregul 
Domeniu Sadova era împărțit în parcele despărțite de 
drumuri cu o lățime de cca 12 m. Aceste drumuri erau 
plantate cu salcâmi care formau perdele de adăpost 
contra vânturilor.

Domeniul era împărțit în șapte secțiuni agricole: 
Sadova, Pisc, Ogrin, Daina, Ocolna, Odaia, Coclitu, și 

o secțiune viticolă – Viile Ogrin. Domeniul forestier 
era alcătuit din plantațiile pe nisip, pădurea din Lunca 
Jiețului și zăvoiul de la Listeava.    
 La instituirea Domeniului Coroanei moșia 
se găsea arendată din anul 1876 lui Epaminonda 
Valsamachi. Cu toate acestea, Administrația 
Domeniului a înțeles să ia măsuri pentru construirea 
unor clădiri necesare exploatării. Astfel, găsim în 
borderoul de cheltuieli al Administrației că, la 15 
iunie 1887, aceasta achită „suma de 21 000 lei Dlui 
Epaminonda Valsamachi căsciul (câstigul) al doilea și 
cel din urmă, conform contractului, pentru construirea 
din nou a unei case de locuit (a silvicultorului), 
magazie și grajdiu în anul 1886, pe domeniul Sadova”. 

Planurile Casei de administrație de pe Domeniul Coroanei Sadova 
Biblioteca Academiei Române
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În anul 1888 pe Domeniu s-au construit două mori 
pentru care Epaminonda Valsamachi primește câte 
7 000 lei la 21 aprilie și 3 octombrie 1888. După 
preluarea exploatării domeniului în regie au fost 
construite: o casă de administrație cu locuința șefului 
de regie la sediul central, o casă de administrație la 
Ocolna, șase case de locuințe pentru șefii de secție, 
26 clădiri pentru supraveghetori agricoli, mecanici, șef 
de ateliere, 14 grajduri dintre care nouă din zidărie și 
5 economice, 11 magazii de produse, 10 pătule noi, 
10 remize pentru unelte și mașini agricole și atelierele 
alăturate, o stupărie împreună cu locuința stuparului, 
o fabrică de țiglărie. Iar pentru locuitorii Domeniului 
patru școli, trei primării și s-a reparat Mănăstirea 
Sadova.

În Fondul Administraţiei Domeniului 
Coroanei – Domeniul Sadova se află un dosar, 
1151/1926, în care se păstrează bună parte din 
planurile de situație ale fermelor, dar și planuri 
individuale ale unor clădiri, construite de-a lungul 
anilor. Inventarul acestor planuri este prezentat în 
Recapitulația nr. 751/10 iunie 1926.

Printre aceste planuri amintim planul de situație 
al Caselor de Administrație, Parcului și Pârâul Morilor, 
planul de situație al fermei „Daina”, al fermei „Piscu”, 
al fermei „Ogrin”. Dar și planurile de construcție ale 
Casei de Administrație și locuința șefului de regie, 
ale Cancelariei și Muzeului, ale magaziei de produse 
și ale remizei de la Conacul Central, ale locuințelor 
șefilor de cultură, cât și ale grajdurilor de pe domeniu, 
stupăriei și fabricii de cherestea. 

Casa de Administrație şi locuința şefului de 
regie. A fost construită din cărămidă plină, bine arsă, 
acoperită cu țiglă de Marsilia, având patru intrări de 
beton cu parapet, jgheaburi și burlane din tablă de 
zinc. Parterul clădirii era compus dintr-un hol, două 
antreuri, șapte camere cu birouri, cu sobe de teracotă 
și dușumele de scândură, o baie cu instalație completă, 
cadă din fontă emailată, cazan din tablă, chiuvetă din 
fontă. La etaj (mansardă) era un hol, șase camere 
pentru locuințe cu sobă din teracotă, o bucătărie cu 
sobă din teracotă și plită din trei bucăți, două cămări și 
o baie.      

domeniul coroanei gHergHița. Printre 
primele reședințe domnești ale Țării Românești, 
documentele din arhive ne mărturisesc a fi fost și 
Gherghița. Cercetări arheologice recente au scos în 
evidență că, în jurul anului 1596, Mihai Viteazul și-a 
ridicat aici o curte domnească. 

Cel din urmă voivod care și-a stabilit, la 
Gherghița, reședința domnească a fost Matei Basarab, 
care a reclădit vechile curți domnești, ridicând o 
Biserică Domnească în anul 1641. După aproape trei 
secole, pe aceste locuri se vor înălța principalele clădiri 
ale Administrației Domeniului Coroanei Gherghița.

Imediat după ce exploatarea domeniului a fost 
preluată în regie în anul 1893, a început o intensă 
activitate de construcții pentru a putea dota domeniul 
cu clădirile necesare desfășurării diverselor activități.

Printre clădirile construite până în anul 1906 
amintim: Casa de Administrație a domeniului, o 
cancelarie, 18 locuințe pentru personal - de la locuința 
pentru contabil și șeful de cultură până la șefii de 
secții, de la locuința mecanicului și fochistului de 
la fermă până la locuința lăptarului și grădinarului, 

Domeniul Gherghița - locuința șefului de cultură
Fototeca revistei „Istorie și Civilizație”
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4 grajduri mari pentru cai, boi și vaci, 2 infirmerii 
de vite, 2 magazii pentru cereale, 5 remize pentru 
unelte și nutrețuri, o cramă de zid în vie cu hală 
pentru fabricarea vinului și o piviniță, o stupărie 
și 2 ateliere, unul de fierărie și unul pentru rotărie. 
S-au mai construit un uscător pentru hamei și unul 
pentru fructe. De asemenea, pe Domeniul Gherghița 
a fost instalată și o moară cu aburi, cu două pietre, 
care pe lângă produsele necesare domeniului, măcina 
și locuitorilor cu uium (un mod de plată) de una din 
zece părți.     

Însă, în anul 1903, pentru a deprinde pe 
locuitori la consumarea pâinii, Administrația 
Domeniului Coroanei a acordat acestora favoarea de 
a măcina grâul pentru hrană, fără a da uium. 

Cheltuielile făcute de Administrația 
Domeniului Coroanei pentru înzestrarea cu aceste 
clădiri s-au ridicat la suma de 496 280 lei.

În aceeași perioadă s-au mai clădit de 
Administrație câteva construcții pentru interesul 
public: un local pentru primăria din Gherghița, câte o 
școală în comuna Balta Doamnei și în comuna Sudiți, 
și s-a restaurat Biserica Domnească din Gherghița. 
De asemenea, s-a ridicat și o casă țărănească model 
cu magazie și grajd spre a servi ca exemplu pentru 
construcția locuințelor sătenilor. 

Casa de Administrație şi locuința şefului 
de regie a fost la vremea sa cea mai importantă 
construcție de pe domeniu.

Proiectul de arhitectură a fost întocmit de 
arhitectul Joseph I. Exner, iar execuția a aparținut 
antreprenorului Nae G. Andrei. Clădirea a fost 
realizată cu subsol, parter și mansardă. Structura 
de rezistență s-a alcătuit din zidărie de cărămidă 
bine arsă cu mortar de ciment la subsol și cărămidă 
cu mortar de var în rest, pe o fundație din piatră și 
ciment. Planșeele s-au executat din profile metalice 
I între care s-au executat bolțișoare din cărămidă. 
Se remarcă și astăzi calitatea execuției zidăriei din 
cărămidă de la subsol, dar și pardoseala deosebită a 
acestuia, realizată tot din cărămidă. 

„Pentru facerea planurilor și devizelor 
pentru construirea Casei de Administrație la 
Gherghița” arhitectul Joseph I. Exner primește,  
la 21 aprilie 1893, un avans de 500 lei, în contul 
contractului încheiat pentru elaborarea proiectului 
și supravegherea lucrărilor. Iar pentru construirea 
Casei de Administrație, așa cum reiese din borderoul 
de cheltuieli al administrației, antreprenorul Nae G. 
Andrei a primit 8 000 lei la 26 aprilie 1893, 10 000 
lei la 2 septembrie 1893, 10 000 lei la 17 septembrie 
1893, 10 000 lei la 16 octombrie 1893, 5 000 lei la 6 

Grajdurile de pe Domeniul Coroanei Gherghița
Fototeca revistei „Istorie și Civilizație”
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noiembrie 1893 și încă 2 000 lei la 24 februarie 1894, 
spre achitarea definitivă, în total suma de 45 000 
lei102.    

Biserica Sf. Procopie sau Biserica Domnească. 
Ea a fost ridicată de domnitorul Matei Basarab în 
anul 1641, în urma biruinței repurtate împotriva lui 
Vasile Lupu.  

Construcția bisericii din Gherghița face parte 
din categoria „bisericilor de plan dreptunghiular, 
alungit, încheiate spre răsărit cu o absidă și încoronate 
cu un turn clopotniță ridicat deasupra pronaosului”103. 
Datorită ruinării în timp, Administrația Domeniului 
Coroanei va face o serie de reparații la ctitoria lui 
Matei Basarab, în ultimul deceniu al secolului al 
XIX-lea „care n-au schimbat nimic din vechea formă 
a clădirii”104. Tot atunci Administrația se va îngriji și 
de dotarea cu mobilierul interior. Astfel, în borderoul 
de cheltuieli găsim că la 17 ianuarie 1889 șeful regiei 
silvicultorul Oneanu plătește „Dlui. Witmaer costul 
stranelor și scaunelor Domnești făcute pentru Biserica 
Domnească din Comuna Gherghița”. 

Ulterior, după anul 1909, pe Domeniul 
Coroanei Gherghița s-au ridicat câteva construcții, 
precum sediul unei bănci populare pentru săteni, o 
baie populară, clădirea unei infirmerii pentru vite cu 
locuința agentului, o distilerie cu cramă, un atelier 
de țesătorie, iar în pădurea Gherghița, un pavilion 
de vânătoare. În același timp, s-au executat lucrările 
pentru instalarea luminii electrice la ferma Gherghița, 
lucrări a căror valoare s-au ridicat la 15 000 lei.

Din păcate, astăzi singurele construcții care se 
mai păstrează de pe Domeniul Coroanei Gherghița 
sunt: clădirea școlii din Gherghița și câteva clădiri de 
locuințe ale personalului care deserveau domeniul, 
toate într-o stare accentuată de deteriorare.  
 

domeniul coroanei cocioc. În primii 30 
de ani Domeniul a fost înzestrat cu toate construcțiile 
necesare unei exploatații raționale și potrivite unei 
bune administrații.  

Tot personalul avea locuințe încăpătoare, 
construite din zidărie, igienice, cu dependințe, grădini 
și împrejmuiri.

Domeniul Cocioc - interiorul bisericii 
Fototeca revistei „Istorie și Civilizație”
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Grajdurile de vite, de asemenea, erau făcute 
din zidărie de cărămidă și pavate pe jos, ieslele erau 
din ciment și dispuse astfel că apa de adăpat vitele să 
vină în ele prin conducte. Nutrețul era adus în grajd 
cu vagonete Decauville, de asemenea, și gunoiul era 
transportat la platforme tot prin Decauville. 

Magaziile pentru produse erau executate cu 
zidărie de cărămidă și aveau etaj. 

Domeniul Cocioc poseda două centre de 
instalații și anume: unul în satul Cocioc, la 3,5 km de 
Periș, unde se afla administrația pădurii; al doilea mult 
mai mare, la ferma din fața gării Periș unde se afla și 
administrația moșiei. În afară de aceste două centre se 
mai aflau câteva construcții și în satul Pisc.

Printre construcțiile din centrul Cocioc 
amintim: Casa de Administrație, Cancelaria și 
locuința contabilului, magazia de produse, pătulul 
de porumb și grajdul cailor. Casa de Administrație, 
magazia și grajdul au fost executate după planurile 
și devizele întocmite de arhitectul Ion N. Socolescu, 
care le proiectase inițial pentru Domeniul Rușețu. El 
va primi pentru aceste lucrări un prim avans de 400 
lei, la 2 mai 1888. 

Lucrările de construcție au fost încredințate 
antreprenorului Nae G. Andrei care le va realiza între 
mai 1888 și martie 1889, după cum reiese din plățile 
care i s-au făcut.

Costurile105 Casei de Administrație au fost 
de 26 000 lei, iar ale magaziei de produse 28 000 
lei. 

Între anii 1900-1906 la ferma Periş s-au 
construit câteva clădiri reprezentative printre care 
reținem: Casa de Administrație din Parc, locuințele 
personalului începând cu cea pentru șeful de cultură 
și grădinar până la cea pentru lăptar, stupar și mecanic, 
lăptăria de la Periș cu anexele, grajdul mare pentru 
vaci, infirmeria pentru vite, grajdul boilor, două 
grajduri pentru mânzat, magazia pentru produse, 
remiza de mașini, atelierele de frângherie și atelierul 
de olărie, precum și stupăria și sera de flori. 

Casa de Administrație din Parcul Periş. 
Planurile pentru construcția acestui edificiu au fost 
întocmite de arhitectul Jean Pompilian (1872-1938), 

care va primi „în contul acestora” la 1 septembrie 
1905 un acont de 300 lei. Clădirea a fost proiectată 
cu subsol - pivniță, parter și mansardă. Structura 
pavilionului s-a executat din cărămidă plină bine 
presată cu mortar de var și planșee din profile I cu 
bolțisoare de cărămidă. Mansarda a fost realizată pe 
un schelet din popi și căpriori din lemn, acoperișul 
fiind executat cu țiglă. Clădirea era compusă din 13 
încăperi, cu o verandă la intrare cu stâlpi din lemn de 
stejar, pardosită cu ciment și dușumele din scândură.

Celelalte lucrări enumerate au fost realizate 
între anii 1900-1903. Proiectarea lor și supravegherea 
construcției au aparținut arhitectului Joseph I. Exner 
care a fost retribuit cu sume între 800 și 1000 lei la 
28 iulie, 9 septembrie, 4 octombrie 1900 și aprilie-
iulie 1903, conform borderourilor de cheltuieli ale 
Administrației Domeniului.   

Execuția lucrărilor de construcții a aparținut 
antreprenorilor Nae G. Andrei și Ștefan Făgădău, pe 
care-i găsim executând împreună grajdul mare pentru 
vaci de la Periș în anul 1900. Tot în această perioadă, 
întâlnim pe inginerul Fantoli care execută lucrările de 
drenaj la Balta și la Cocioc pentru care primește suma 
de 2 000 lei, la 18 octombrie 1903.

În anii următori se va construi o cancelarie 
cu muzeu pentru domeniu și se va instala o centrală 

Domeniul Rușețu - casa de administrație 
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electrică în ferma din Periș, dotată cu motor Diesel. În 
același timp se va înălța și un castel de apă.

Castelul de apă de la Periş se numără printre 
primele construcții originale destinate domeniilor 
agricole din țara noastră. El a fost proiectat și realizat 
din beton armat de remarcabilul inginer Gogu 
Constantinescu. Era alcătuit dintr-un turn cilindric 
de 14 m înălțime și 3 m diametru realizat din beton 
armat. Turnul era împărțit în 4 etaje despărțite prin 
planșee din beton armat, având o scară metalică în 
interior, 28 ferestre metalice cu câte 3 ochiuri fiecare 
și era acoperit cu țiglă.    

domeniul coroanei ruşețu. Încă de 
când moșia Rușețu era în arenda lui Leon Leonida, 
Administrația Domeniului Coroanei a început să 
construiască o serie de clădiri utile activităților, așa 
cum reiese din raportul pe care Ion Kalinderu îl făcea 
regelui Carol I, în privința „mersului clădirilor noi”, în 
anul 1893.   

Ulterior, pe Domeniul Rușețu au fost 
construite: o casă de administrație cu locuința șefului 
de regie, o cancelarie cu locuința contabilului, locuințe 
pentru agenți cu dependințe și accesorii, un atelier, 
patru grajduri pentru boi, vaci și cai, o remiză pentru 
mașini și unelte, două magazii pentru conservat 
produse, patru pătule, o moară cu aburi și locuință, 
dar și o stupină.     

S-au mai ridicat pentru locuitorii domeniului 
o școală, o primărie, o biserică, vechea școală 
transformându-se în teatru.

După Marea Unire și transformările care au 
avut loc în țară, inclusiv pe Domeniile Coroanei îl 
găsim la conducerea Domeniului Rușețu pe generalul 
Sănătescu. Sub conducerea sa s-au construit noi clădiri, 
care să deservească domeniul, așa cum reiese dintr-o 
serie de documente aflate în fondul Administrației 
Domeniului Coroanei - Domeniul Rușețu, în dosarul 
1077/1924. Din „tabelul de construcțiile aprobate a se 
face pe Domeniul Rușețu și costul lor în regie” reies 
principalele lucrări care au fost realizate: un pavilion 
nou pentru administrație și locuință a șefului regiei, un 
dormitor pentru 100 de oameni, o bucătărie mare cu 
sală de mese și o remiză pentru mașini și unelte. Toate 

proiectele și devizele au fost întocmite de tehnicienii 
- arhitecți și ingineri - Direcției a XII-a a Domeniilor 
Militare din cadrul Ministerului de Război.  
 Lucrarea cea mai impunătoare și complexă a 
fost Pavilionul Administrației de la Rușețu. Printre 
documentele amintite, în dosarul 1077/1924 se 
găsesc majoritatea planurilor de construcție, de la 
planul de fundație și planul parter, până la planul 
învelitorii, de la diversele secțiuni transversale și 
secțiunea longitudinală, până la fațadele clădirii, de 
la detaliile de armare ale planșeelor de beton armat, 
până la detaliile de fațadă și „detaliile tip dușumea cu 
parchet”. Tot printre aceste documente se găsește și 
„devizul clădirii Administrației pe Domeniul Rușețu”. 
Clădirea s-a realizat cu un subsol parțial, parter, un 
etaj parțial și mansardă.    

Structura de rezistență a pavilionului s-a 
alcătuit din zidărie portantă din cărămidă bine arsă 
cu mortar de ciment și planșee de beton armat. 
Fundația s-a făcut pe blocuri din beton realizat cu 
215 kg ciment la un metru cub. Scările principale s-au 
realizat din beton armat cu 375 kg ciment la metru 

Domeniul Rușețu - adunare în fața școlii primare 
Fototeca revistei „Istorie și Civilizație”
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cub. Construcția șarpantei s-a realizat din lemn de 
brad, iar învelitoarea s-a făcut din șiță. Clădirea avea 
o verandă cu stâlpi din lemn profilați. Tencuielile 
interioare s-au realizat simplu cu var, iar tencuielile 
exterioare din piatră stropită. Pardoselile s-au realizat 
din mozaic și parchet din lemn de stejar. Încălzirea s-a 
asigurat cu sobe din teracotă.

domeniul coroanei domnița. Clădirile cu 
care a fost înzestrat acest domeniu sunt următoarele: 
Casa de administrație și locuința șefului de regie, 
Cancelaria domeniului, locuințe pentru personalul 
activ de la contabil și șefi de cultură până la grădinar, 
mecanic și morar, local pentru bucătăria argaților 

și cuptor de pâine, ateliere pentru fierărie și rotărie, 
o lăptărie, stupină cu locuința stuparului, grajduri 
pentru cai, boi și vaci, magazie cu etaj pentru produse, 
un local pentru moară.

Toate aceste construcții de pe Domeniile 
Rușețu și Domnița au fost proiectate de arhitectul 
Joseph I. Exner și executate de antreprizele Nae G. 
Andrei și Ștefan Făgădău. 

domeniul coroanei bicaz

La scurt timp după înființarea domeniului, chiar 
pe vremea arendașului N. Gridov, au început lucrări de 
amenajare și construcții la o serie de obiective de primă 
importanță pentru buna desfășurare a activităților de 

Domeniul Coroanei Bicaz - Casa de Administrație
Arhivele Naționale ale României - Serviciul Județean Neamț
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exploatare ulterioare. Dintre acestea menționăm pe 
cele mai importante, destinate dezvoltării economice: 
Cancelaria și Muzeul, locuințele pentru toți agenții 
Domeniului - de la contabil la silvicultorul din Tașca, 
atelierul de fierărie și atelierul de lemnărie, fierăstrăul 
(gaterul) sistematic din Piatra Corbului, precum și 
locuințele pentru personalul deservent, semințărie de 
conifere cu o magazie, moara din Cheile Bicazului 
spre Tașca și altele.

Ulterior, datorită poziției deosebite a zonei 
Bicaz, Administrația Domeniului Coroanei a 
conceput un plan amplu de amenajare și modernizare, 
prin construirea unor clădiri moderne, în pas cu vremea. 
Acest plan a aparținut, în linii mari, arhitectului 
Alexandru Baucher, care va fi proiectantul unora din 
edificii. Dintre clădirile înălțate între anii 1908-1914 
amintim: Casa de Administrație și locuința șefului de 
regie, teatrul sătesc, o farmacie, baia comunală, moara 
țărănească cu darac, ambele acționate de forța apei 
printr-un canal, hanul din Ciungi, un bloc alimentar 
și altele.     

Casa de Administrație este unul din cele 
mai impunătoare edificii înălțate pe Domeniul 
Coroanei alături de clădirea casei de administrație 
de la Segarcea. Planurile de construcție și devizele 
de execuție au fost întocmite de arhitectul Alexandru 
E. Baucher care va primi primele avansuri, pe 1 și 17 

februarie 1912. Clădirea a fost proiectată cu subsol, 
parter, etaj și o mansardă. Structura de rezistență a 
fost executată cu zidărie portantă din cărămidă bine 
arsă și beton armat pe fundație din piatră, planșee din 
lemn, mansardă cu schelet din lemn acoperită cu tablă 
zincată. Clădirea era echipată cu instalație electrică și 
instalațiile sanitare și de încălzire corespunzătoare. La 
parter se afla un antreu mare, salonul de primire, o 
sufragerie mare, cinci încăperi pentru birouri, baie și 
bucătărie, iar la etaj locuința destinată șefului de regie. 
Subsolul adăpostea instalația de calorifer. 

În această reședință a Domeniului Coroanei 
Bicaz, Familia regală se va retrage temporar de la 6 
iulie 1918 până la terminarea războiului. Iată cum 
s-au desfășurat evenimentele. 

Este cunoscut faptul că,  după ce România 
a intrat în Primul Război Mondial, la sfârșitul lui 
noiembrie 1916, atât guvernul, cât și Familia regală 
părăsesc Capitala, retrăgându-se la Iași, de unde 
continuau să coordoneze operațiunile militare. 
Revoluția bolșevică din anul 1917 a avut drept 
rezultat ieșirea Rusiei din cadrul Antantei. Acest act a 
lăsat descoperit, pe sute de kilometri, un front pe care 
armata română nu îl mai putea acoperi.

În această situație, guvernul a propus Familiei 
regale o măsură înțeleaptă, și anume, aceea de a 
se retrage temporar, până la încheierea războiului, 

Domeniul Coroanei Bicaz - gaterul de la Piatra Corbului și moara
Arhivele Naționale ale României - Serviciul Județean Neamț
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din motive de securitate, la reședința Domeniului 
Coroanei Bicaz106.

Teatrul sătesc a fost construit în anul 1909. 
Clădirea teatrului era prevăzută cu un amfiteatru care 
avea în plan forma unui dreptunghi cu latura mică de 
8 m și cea mare 18 m, înconjurat cu 10 încăperi care 
serveau ca dependințe ale teatrului. Construcția clădirii 
s-a realizat din cărămidă plină și beton armat, pe 
fundații din piatră, acoperiș din tablă. Teatrul era dotat 
cu toate instalațiile necesare, de la cele electrice, la cele 
de încălzire. Teatrul avea prevăzut și un spațiu pentru 
Banca populară „Ion Kalinderu”, pe care Administrația 
Domeniului Coroanei o înființase pentru a acorda 
sătenilor împrumuturi suportabile. Astăzi această 
clădire adăpostește Muzeul de Istorie Bicaz.

Administrația Domeniului Coroanei, ca 
reprezentantă a idealurilor de mai bine, în acea 
perioadă critică a anilor 1920, a căutat, prin șeful regiei 
Bicaz, Constantin Armășescu, să imprime în rândul 
localnicilor un nou stil de modernizare a localității. 
Ca atare, s-a dat un sprijin aparte liberei inițiative, 
acum lăsându-le o serie de activități comerciale, 

meșteșugărești și forestiere. Astfel, în centrul civil 
al Bicazului au apărut: prăvăliile sătești, brutăria, 
măcelăria, un hotel, dar și un restaurant cu taraf și 
muzică, care în timp scurt și-au câștigat o apreciere 
deosebită107.

Prima clădire pentru poșta din comuna Bicaz 
a fost construită tot de către Domeniul Coroanei, în 
anul 1897, funcționând fără întrerupere până în anul 
1960.                            

domeniul coroanei mălini. Pe lângă 
clădirile de utilitate curentă pentru administrația 
moșiei și clădirile de locuințe pentru personalul 
acesteia, la Mălini s-au construit două fabrici de 
cherestea. Una din fabricile de la Mălini, pe lângă 
prefacerea butucilor în scânduri, „mai are și ateliere 
speciale pentru fabricarea scândurelor de rezonanță, 
care după cum se știe, nu se pot face decât din molidul 
cel mai bun, și se întrebuințează ca funduri pentru 
piane, în scopul de a le da sunetul plin și mare”.

Astfel de funduri se fabricau la Mălini, în 
fiecare an aproape 30 000 bucăți și pleacau de aici în 
toate țările Europei, chiar și în America.

Principele Ferdinand, principesa Maria, Ion I.C. Brătianu, 
Ion Kalinderu în vizită la Domeniul Coroanei Borca
Biblioteca Academiei Române

Sosirea principelui Ferdinand și a principesei Maria 
la Domeniul Coroanei Borca
Biblioteca Academiei Române
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Tot la Mălini se mai făceau o mulțime de obiecte 
diferite, toate din lemn: scaune, mese, tărăboanțe, 
căruțe mici, fel de fel de jucării pentru copii, păpuși 
etc., apoi câlți din lemn, care servesc la împachetarea 
de ouă și alte mărfuri fragile.   

Pentru adusul butucilor din pădure la această 
fabrică, s-a construit un drum de fier în lungime de 22 
km, din care o parte de 2 km avea o pantă de 20% și pe 
care nu mai puteau circula locomotivele, iar vagoanele 
se urcau și coboarau legate fiind de o funie groasă 
de sârmă; de la funie acest drum de fier se numește  

funicular. În pădure lucrau la doborârea arborilor și 
datul lor pe jgheaburi sau uluce peste 300 oameni; iar 
pentru transportul mărfurilor de la fabrica Găinești la 
gara Fălticeni, era nevoie de 100 cărăuși în fiecare zi.

Multe din datele de mai sus le-am extras din 
articolul Industria lemnului în România, de Olimpiu 
Boiu, șeful regiei Mălini, publicat în revista Albina, în 
anul 1908. 

Vedem din enumerarea de mai sus cât de 
folositoare erau pentru populația de pe Domeniile 
Coroanei, aceste fabrici de cherestea, în privința 

Principele Ferdinand, principesa Maria, Ion I.C. Brătianu, Ion Kalinderu în vizită la Domeniul Coroanei Mălini
Biblioteca Academiei Române
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asigurării locurilor de muncă. Astfel de fabrici se mai 
aflau și pe Domeniul Bicaz și pe Domeniul Borca. 
 

construcții ale administrației 
domeniului coroanei pentru 
participarea la expoziții

Considerând că omul de la sat va fi mult mai 
interesat de activitatea desfășurată pe domenii, doar 
în condițiile în care i se prezintă lucrări concrete, 
Administrația Domeniului Coroanei a căutat să-și 
promoveze produsele prin intermediul unei expoziții. 
Pentru a încuraja pe săteni să-și îmbunătățească rasele 
de animale, au fost organizate expoziții de animale pe 
Domeniul Coroanei, prilej cu care administratorul 
Ion Kalinderu oferea sfaturi și acorda premii acelor 

locuitori care prezentau vitele cele mai frumoase și bine 
îngrijite. La 23 aprilie 1903, pe Domeniul Gherghița, 
s-a organizat o expoziție de vite a locuitorilor din 
comunele Balta Doamnei, Ciumați, Gherghița, prilej 
cu care s-au acordat 37 premii în valoare de 400 lei108.

În paralel se constată participarea Domeniului 
Coroanei la Expozițiile de la 1900 din Paris și de la 
1903, 1904 și 1906 din București.

La Expoziția din 1900 la Paris, Administrația 
Domeniului Coroanei și-a construit un pavilion al 
cărui proiect de arhitectură și organizare s-a datorat 
arhitectului Petre Antonescu, retribuit cu 600 lei, 
la 5 iunie 1900, după cum reiese din borderoul de 
cheltuieli al administrației. Planurile de rezistență 
și supravegherea lucrărilor au aparținut inginerului 
francez A. Siquot.

Pavilionul Administrației Domeniului Regal în cadrul Expoziției Naționale din 1906
Muzeul Național de Istorie a României
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În anul 1906, din inițiativa lui Take Ionescu, 
s-a organizat în Parcul Carol, Expoziția Națională 
Română, cu prilejul împlinirii a 40 de ani de domnie 
a regelui Carol. Expoziția s-a organizat pe baza unei 
legi votate de Parlamentul României, în luna mai 
1905.

În decurs de un an Câmpul Filaretului a fost 
transformat în totalitate. Pentru a ne da seama de 
efortul care s-a făcut timp de un an de zile, din care  
scădem lunile de iarnă, arătăm câteva cifre relative la 
lucrările efectuate.

Suprafețele construite și amenajate au fost:
- palate și construcții de clădiri – 40 000 mp
- drumuri și șosele – 39 200 mp
- alei și poteci – 71 360 mp
- un lac și rame – 20 000 mp

- plantații – 90 000 mp
- zone florale – 8 900 mp

Realizarea practică a expoziției s-a datorat lui 
Constantin Istrati care și-a luat adjunct pe inginerul 
Grigore Greceanu, absolvent al Școlii Naționale 
de Poduri și Șosele. Planurile mărețelor clădiri - 
monumente de arhitectură - au fost proiectate și în 
parte executate de arhitectul Ion. D. Berindey, care 
i-a avut alături pe arhitecții Ștefan Burcuș și Victor 
Ștefănescu.    

La această expoziție Administrația Domeniului 
Coroanei a înălțat un pavilion unde și-a expus 
activitatea. 

Pavilionul Domeniului Coroanei a fost proiectat 
și supravegheat la execuție de arhitectul Joseph I. 
Exner, iar construcția a aparținut antreprenorului Nae 

Pavilionul Administrației Domeniului Regal în cadrul Expoziției Naționale din 1906
Muzeul Național de Istorie a României
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G. Andrei. Așa cum reiese din borderoul de 
cheltuieli al administrației, Nae G. Andrei a primit 
la 15 aprilie 1906 – 5 000 lei, la 6 mai 1906 – 2 000 
lei, iar la 13 mai 1906 ultima plată de 3 000 lei. Cu 
prilejul expoziției inginerul Ravici întocmește o hartă 
a României cu situația tuturor Domeniilor Coroanei, 
pentru care primește suma de 100 lei. Îl găsim, de 
asemenea, pe pictorul Umberto Marchetti pictând 
o serie de tablouri și amenajând spațiul teatrului din 
pavilion. La expoziție Administrația Domeniului 
Coroanei a mai construit și un grajd pentru prezentarea 
vitelor, lucrare care a fost executată de arhitectul Șt. 
Omer plătit la 26 august și 7 septembrie 1906 cu 2 
000 lei, respectiv 800 lei pentru construcție.                                                                                                                             

Amintim că la Expoziția Jubiliară din 1906, 
Administrația Domeniului Coroanei a obținut cupa, 
oferită de regele Carol I pentru agricultură.

arHitectura clădirilor

Pentru administrarea și exploatarea teritoriului, 
dar și pentru alte scopuri colaterale (educația 
localnicilor, documentarea activităților de exploatare, 
chiar petrecerea timpului liber) conducerea 
Domeniilor Coroanei a comandat (poate chiar în 
mod programat) realizarea clădirilor adecvate. Este 
presupus că schițarea temelor și lansarea comenzilor 
a decurs potrivit cerințelor și resurselor fiecărui 
domeniu în parte, după cum nu trebuie nici exclusă 

Pavilionul Administrației Domeniului Regal în cadrul Expoziției Naționale din 1906
Muzeul Național de Istorie a României
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existența unor preocupări de repetare a unor proiecte 
adaptate la variate amplasamente. Din considerente 
economice, majoritatea clădirilor utilitare și mare 
parte din cele civile au fost realizate din materiale 
locale, folosind forță de muncă din așezările apropiate. 
Dar probabil au fost și cazuri, când, din considerente 
de reprezentare, s-a apelat la manoperă cu calificare 
superioară și materiale de calitate peste medie.

Abordarea arhitecturală în cadrul clădirilor 
dedicate Domeniilor Coroanei a fost nuanțată și sub 
aspectul selectării proiectanților aleși pentru realizarea 
proiectelor diferitelor tipuri de clădiri. Documentațiile 
pentru clădirile agricole, chiar și sediile pentru 
administrație ori locuințele cadrelor tehnice au fost 

încredințate unor tehnicieni sau conductori arhitecți. 
O relevă propunerile pentru planul de ansamblu 
și partiurile la ,,casa de administrație” și locuințele 
,,șefului de regie” și ,,șefului de cultură” (Domeniul 
Coroanei  Sadova). Nu există decât preocuparea pentru 
satisfacerea cerințelor funcționale, problemele de 
compoziție planimetrică și de organizare a volumelor 
fiind neglijate. Oarecare preocupare s-a acordat fațadei 
principale cu marcarea intrărilor la administrație și 
la reședințele personalului de conducere, suprafețele 
verticale fiind tratate în cea mai simplă manieră 
posibilă. O atenție mai aparte pentru arhitectură 
intervine, fie în cazul unor clădiri cu un rol social 
accentuat, fie în situația fermelor (domeniilor) model. 

Pavilionul Administrației Domeniului Regal în cadrul Expoziției Naționale din 1906
Muzeul Național de Istorie a României
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Prima variantă este valabilă pentru cămine culturale, 
muzee ori școli (precum cea din Rușețu, județul 
Brăila). Planul simplu este prelucrat volumetric prin 
accentuarea intrării: un pridvor acoperit semicircular 
și ornat cu o lucarnă, care se prelungește cu o prispă 
sprijinită pe stâlpi din lemn. Fațadele sunt vibrate 
prin relația plin-gol, ancadramentele ferestrelor și 
bosajele de colț. O arhitectură simplă care-și trădează 
amplasamentul prin pridvorul în manieră tradițională. 
Alternativa apare la clădirile utilitare (manejul, crama) 
de la Segarcea, judeţul Dolj. Volumetria manejului 
este mai elaborată, fațada principală este vibrată prin 
ancadramente și bosaje mai pronunțate. Imaginea de 
ansamblu nu este diferită de clădirile similare (atunci 
foarte numeroase) din toată Europa. Mai specială este 
piesa de acces la cramă, a cărei arhitectură (proiectată 
de un profesionist) sugerează căutările inovatoare 
de la cumpăna secolelor. Are o ușoară alură de Art 

Nouveau, curent în care unii cercetători includ și 
arhitectura neo-românească.

Poate că instituția Domeniilor Coroanei a 
reprezentat unul din proiectele cele mai potrivite 
pentru exersarea unei arhitecturi continuatoare a 
tradiției în domeniul fondului clădit. O dovedesc 
multele case de administrație realizate întâi în Vechiul 
Regat. La început poate fi menționat exemplul din 
Gherghița, judeţul Prahova, ecou al arhitecturii de tip 
balnear (a se vedea casele încă păstrate din Comarnic 
și nu numai), îmbinând construcția urbană de zid cu 
adausuri alambicate lucrate în lemn (folosind noile 
inovații din industria specifică). Adaptarea noilor 
orientări arhitecturale la clădirile de pe Domeniile 
Coroanei a făcut un pas înainte în cazul Palatului 
(Casei) Administrației de la Cocioc-Periș (difuzat 
sub forma proiectului tip de fermă). Este vorba de 
prelucrarea temei-program a conacului boiereresc așa 

Planurile unei locuințe întocmite de arhitectul Joseph I. Exner
Arhivele Naționale ale României
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cum s-a conturat după secolul al XVII-lea. Citarea 
exemplelor de conace cantacuzine din Prahova este 
evidentă: demisolul-bază pentru etajul nobil, acoperit 
cu țiglă (nu cu șiță), foișorul arcat de intrare plasat 
central, flancat de scări și prispă (zone de umbră pe 
fațada luminoasă), plasare echilibrată a decorației 
etc. Mai puțin reușite decât sediul administrativ de 
la Cocioc-Periș, deși mai pretențioase ca tratare, sunt 
cele de la Bicaz, judeţul Neamț și Segarcea, judeţul 
Dolj. La Bicaz, bine înscris în peisajul tipic montan, 
este vorba de un complex plurifuncțional care justifică 
agitația volumetrică, atât la nivelul teraselor, cât și al 
siluetei. Elemente de arhitectură neo-românească, 
cu ornamentație minimală, au fost folosite în partea 
reprezentativă a ansamblului: turnul de colț cu logie, 
prispa cu arcade care susține un balcon acoperit în 
supantă, consolele din lemn, coșurile. Pavilionul 
jubiliar se distinge din punct de vedere al alfabetului 
arhitectural, reinventând ferestrele-ocniță și pictura 
exterioară, restul (arcele de la etaj și ferestrele trifore) 
fâcând parte din alte tradiții constructive.

Prezența Domeniilor Coroanei în plan 
urbanistic și arhitectural a continuat și în perioada 
interbelică, conducerea acestora promovând, după caz, 
lucrări de calitate. Între exemplele care merită atenție 
se numără proiectul pentru sediul administrativ de la 
Rușețu, judeţul Brăila. Este vorba despre un proiect 
elaborat care prelucrează, la nivelul performanțelor 
perioadei, diferitele componente tipice ale arhitecturii 
istorice românești. De la volumetria dinamică până la 
detaliile ornamentale, această Casă de Administrație 
dovedește, pe lângă profesionalismul autorului, și grija 
instituției pentru calitatea proiectelor sale.

Nae G. Andrei Făgădău s-a născut în anul 
1860, și a fost principalul antreprenor al lucrărilor 
de construcții pe care le-a realizat Administrația 
Domeniului Coroanei între anii 1887-1914. Printre 
numeroasele lucrări realizate de acesta pe Domeniile 
Gherghița, Bușteni, Domnița, Rușețu și Cocioc 
amintim clădirile pentru Casa de Administrație și 
primăria din Gheghița, Casa de Administrație din 
Cocioc, hotelul și casele țărănești model din Bușteni, 
cât și magaziile de zid, pentru cereale, cu un etaj, de 

la Domnița și Rușețu. Tot el a fost constructorul 
impunătorului Pavilion al Domeniului Coroanei 
ridicat în Parcul Carol cu prilejul Expoziției Naționale 
Române din anul 1906.

Ion N. Socolescu s-a născut la 17 ianuarie 
1856 la Ploiești, fiind unul din bunii reprezentanți 
ai primei generații de arhitecți români, un om de 
inițiativă și de mare și variată activitate pentru 
arhitectura românească și profesiunea de arhitect. 
A fost, pentru un timp, arhitect șef la Ministerul 
Domeniilor și Agriculturii. Desfășura în același timp 
o mare activitate de arhitect proiectant realizând 
astfel : Primăria orașului Constanța și cele din Pitești 
și Călărași, Palatul de Justiție din Craiova, Biserica 
Sf. Vineri din Pitești, spitalele din Târgoviște și 
Constanța, etc.

Ștefan G. Făgădău (1866-1906), a fost fratele 
lui Nae G. Andrei Făgădău. Ca arhitect a executat 
lucrări publice importante în București, dar și pe 
Domeniul Coroanei. În afara lucrărilor pe Domeniul 
Segarcea, va executa numeroase clădiri pe Domeniul 
Cocioc – Periș, Domeniul Rușețu, Domeniul Domnița 
și Domeniul Gherghița.

Arhitectul Joseph I. Exner a venit în țară 
în jurul anilor 1880, împreună cu pictorul danez 
Age Exner, adus de regele Carol I. El a proiectat 
atelierele pentru Societatea Tramvaielor București 
în anul 1885, și câteva case, printre care cele ale lui 
Alexandru Samurcaș (1894) și Nicolae Crețulescu 
(1896). Apreciat de Ion Kalinderu, Administratorul 
Domeniului Coroanei, este invitat în anul 1893 să 
proiecteze Pavilionul Casei de Administrație de pe 
Domeniul Gherghița. De atunci îl găsim implicat 
în realizarea multor clădiri construite pe Domeniul 
Coroanei: Segarcea, Gherghița, Rușețu, Domnița 
și Sadova. Printre edificiile remarcabile pe care le-a 
proiectat a fost și Pavilionul Domeniului Coroanei 
construit cu prilejul Expoziției Naționale Române 
din anul 1906, unde au fost prezentate toate realizările 
moșiilor administrate de Casa Regală. De asemenea, 
amintim o lucrare reprezentativă – Crama de la 
Segarcea proiectată în anul 1908.
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Referitor la Domniul Coroanei Segarcea, acesta 
a fost un adevărat laborator de cercetare, școli rurale 
și mijloace de educație și emancipare a poporului. 
Domeniul Coroanei a fost vehicolul prin care regele 
Carol I a intenționat să modernizeze România rurală.

Segarcea a fost aleasă pentru a deveni un centru 
de educaţie. Aflată pe aceeași paralelă cu podgorii 
celebre din Franţa și dăruită de Dumnezeu cu un 
pământ extrem de roditor, la Segarcea, la începutul 
secolului al XX-lea, s-a construit una din cele mai 
cunoscute și apreciate crame din Europa. Mărturie a 
aprecierii europenilor stă printre altele și remarcabila 
lucrare „La Roumanie en 1900” de G. Benger, 
publicată la Paris în 1900 la editura „H. Le Soudier”, 
carte aflată în Biblioteca Academiei Române al cărei 
conținut și grafică impresionează astăzi.

Domeniul Segarcea a făcut parte ca mai toate 
moșiile statului, din averile mănăstirești și ținea de 

mănăstirea Zlătari din București, care era închinată 
Patriarhiei din Alexandria.

În anul 1863, moșia mănăstirii Segarcea, a 
cărei suprafață, conform planurilor de hotărnicie109 
întocmite în anii 1851 și 1857, se întindea peste 
„trupurile” Lipovul, Segarcea (Sigarcea), Dâlga, 
Bâzdâna, Calopărul și Teascul, a trecut în proprietatea 
statului conform Legii secularizării averilor 
mănăstirești110.

Prin legea rurală din 1864, pe unele părți din 
această moșie s-au făcut împroprietăriri și vânzări de 
loturi pentru sătenii din loturile cuprinse în perimetrul 
ei din vecinătate.

După promulgarea legii privind Domeniul 
Coroanei, prin Decretul Regal 1789 din 9 iunie 1884, 
moșia statului Segarcea a trecut în administrarea 
Domeniului Coroanei, uzufructul ei revenind Casei 
Regale pentru acoperirea cheltuielilor de reprezentare.

Conacul regal de la Domeniul Coroanei Segarcea
Biblioteca Academiei Române
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Adevărata suprafață a moșiei Domeniului 
Coroanei Segarcea a fost calculată abia în anul 1901, 
când s-au terminat lucrările de ridicare a planului 
acesteia prin metoda triangulației trigonometrice. 
Potrivit acestui plan, Domeniul Coroanei Segarcea 
măsura 14 707 ha din care 12 399 ha teren agricol și 
2 308 ha pădure111.

Odată cu instituirea și constituirea 
Domeniului Coroanei, legea din 1884 prevedea clar 
și organizarea acestuia. Se stabilea și o organigramă 
pentru administrarea noii instituții. Fiecare moșie 
din componența Domeniului Coroanei avea o 
administrație specială compusă din persoane care 
alcătuiau serviciul exterior.

De obicei, erau numiți în fruntea regiilor 
specialiști agricoli și silvici, absolvenți ai unor școli 
superioare de specialitate din țară sau străinătate. Ei 
erau ajutați în activitatea de șefi de culturi, aleși tot 
dintre specialiști din domeniu.

În fruntea administrației regiei Domeniului 
Coroanei de la Segarcea au fost Florian Davidescu 
(1900–1917), Eremia Medianu (1919–1921), Ion C. 
Popovici (1921–1932), Ștefan Colțescu (1932–1941), 
Toma Busuioc (1941–1945), Emil Solomon (1945– 
1946). 

Pentru o organizare rațională și o exploatare mai 
eficace suprafețele de teren de pe Domeniul Segarcea 
au fost împărțite pe mai multe secții: Segarcea, Dâlga, 
Panaghia, Lipova, Gârnicioara, Valea Rea și Șestu. 
În Segarcea s-a înființat, de asemenea, un parc, în 
care se găsea centrul administrativ al domeniului și 
o pepinieră de pomi fructiferi. S-a creat și o secție 
denumită Pădure.

După Primul Război Mondial, Domeniul 
Segarcea și-a păstrat caracterul predominant agricol, 
deși, după expropriere, din cele 12 000 ha teren agricol, 
Segarcea a rămas doar cu vreo 1 500 ha. Mașinile 
agricole au înlocuit treptat folosirea boilor și a cailor 
de muncă. 

Domeniul Segarcea a excelat în domeniul 
viticol. Remarcăm pe Temistocle Jugureanu, un 
specialist în domeniul viticol căruia i se datorează 
multe din realizările obținute în această ramură. 

Temistocle Jugureanu s-a născut în anul 1879 și a 
absolvit remarcabila Școală Centrală de Agricultură 
și Silvicultură de la Herăstrău. A fost angajat în 1903 
ca stagiar pe Domeniul Segarcea. A trecut prin toate 
stadiile unei cariere de succes: în 1913 a fost avansat 
pivnicer, în 1915 subșef de cultură112, în 1942 șef de 
cultură113, apoi inspector viticol. 

După mulţi ani de carieră, iată ce mărturisea 
preţiosul viticultor de la Segarcea în 1943: „Când în 
1903 am venit la Segarcea nu se găseau plantate decât 
3 ha vie. De atunci tot ce se vede astăzi s-a făcut sub 
ochii mei și fiecare butuc de vie a trecut prin mâna 
mea. Fiecare parte de loc amintește ceva și în tot este 
și o parte din sufletul meu. Este atât de înrădăcinată 
prezenţa mea în tot ce s-a realizat aici - vie și vin 
- că nu se poate, cel puţin deocamdată concepe o 
separare”114. 

Intrarea Domeniului Segarcea în ziua de astăzi 
Colecția Mihai Anghel
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Domeniul Segarcea era cunoscut și pentru 
calitatea raselor de cai de la secția Șestu. Caii ardenezi 
și pur-sânge erau apreciați și folosiți în serviciul 
armatei. 

Așa cum arată șeful de regie Florian Davidescu, 
diplomat al Școlii Centrale de Agricultură și 
Silvicultură de la Herăstrău, în anul 1906, două gări, 
Segarcea și Sălcuța, așezate la depărtare de 11 km 
una de alta, deserveau atât comunele vecine, cât și pe 
cele de pe Domeniu. De la Segarcea la Craiova erau 
37 km pe cale ferată și 27 km  pe șoseaua județeană, 
iar distanța Segarcea-București era de 285 km. Se 
preciza distanța pe șoseaua județeană Segarcea la 
Bistreț, port pe Dunăre, care era de 34 km, iar pe calea 
ferată de la Segarcea la Calafat erau 70 km. El preciza 
în continuare că ,,astăzi, însă, având la îndemână 
drumul de fier, mijloc mai lesnicios de transport, toate 
productele se transportă la gările Segarcea și Sălcuța 
de unde, prin calea ferată, sunt duse în cele mai multe 
cazuri la Calafat, unde se descarcă la port în șlepuri, 

care le transportă pe Dunăre fie în jos la Brăila, fie în 
sus în Austro-Ungaria. În alte cazuri, mai cu seamă în 
timp de iarnă, unele producte se transportă direct prin 
cale ferată în Austro-Ungaria și chiar în Germania”. 
Merită să amintim un proiect pe care Administrația 
Domeniului Coroanei l-a avut în epocă, construirea 
unei linii de cale ferată între Segarcea și Bechet, și 
a unui pod peste Dunăre la Bechet115, din păcate 
nerealizat. La instituirea Domeniului Coroanei nu 
existau la Segarcea alte construcții mai bune decât 
casa mănăstirească din curtea bisericii Segarcea.

Așa cum reiese din expunerea pe care Ion 
Kalinderu i-a prezentat-o regelui Carol I, la 8 aprilie 
1893, privind „mersul clădirilor noi” pe Domeniul 
Coroanei, arendașul P.A. Haracopolu a executat în 
anul 1892 pe Domeniul Segarcea:
- reconstrucția caselor de administrație, precum și 
clădirea din nou a dependințelor, case pentru slugi, 
logofeți, conform convențiunii nr. 1240/92 în valoare 
de lei 39 908. 

Regina Maria la Domeniul Coroanei Segarcea 
Arhivele Naționale ale României

Regina Maria și principele Nicolae la Segarcea
Arhivele Naționale ale României
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- magazie pentru conservatul produselor, conform 
convențiunii 729/91 în valoare de lei 54 381, 23 

Iar în anul 1893 - două pătule de 40 m lungime 
de Segarcea, o casă de administrație, două pătule de 
40 m lungime, o magazie pentru conservat produse de 
1 600 kg și o școală, toate la Panaghia, pe Domeniul 
Segarcea. Acest raport cu mersul clădirilor noi pe 
Domeniul Coroanei este semnat de regele Carol I 
care le-a aprobat.

În intervalul de timp care a trecut de la luarea 
în regie a moșiei până în anul 1906 pe Domeniul 
Segarcea s-au făcut următoarele clădiri116: 
- 18 locuințe pentru personalul domeniului – de la 
contabil, șefii de cultură, silvicultor și grădinar până la 
mecanici, fierari, tâmplar și magazioner;
- 7 locuințe gen cazarme pentru lucrători;
- 1 atelier de mecanică, fierărie și 1 atelier de altoit 
vița;
- 12 grajduri de boi și vaci și 6 grajduri de cai;
- 19 pătule și 5 magazii pentru produse;
- 11 remize pentru păstrat unelte;
- 1 pavilion pentru albine;
- 1 moară cu trei pietre;
- 1 fabrică de țiglă pentru a deservi domeniul.

Un număr impresionant de clădiri a căror 
valoare se ridică la 1 110 130 lei, ceea ce însemna 
75,48 lei la ha, indice apreciat ca fiind „o proporție 
frumoasă pentru țara noastră”117.

În bună parte execuția lucrărilor de 
construcții între anii 1900-1906, a fost încredințată 
antreprenorului Ștefan Făgădău. Așa cum reiese spre 
exemplu din documentele de arhivă pentru clădirile 
realizate în anul 1903 în secția Viilor (locuința 
viticultorului, un grajd pentru caii de muncă, un 
atelier de altoit și stratificat vița) și în secția Segarcea 
(o locuință pentru mecanicul plugului cu abur și 
o locuință pentru acel plug și pentru garniturile de 
treierat ale domeniului).

La fel găsim în borderourile de cheltuieli 
ale Administrației Domeniului Coroanei pe anii 
1904, 1905, 1906 sumele cu care a fost remunerat 
antreprenorul Ștefan Făgădău pentru lucrările 
executate.

Cel care a întocmit planurile de arhitectură 
și a supravegheat lucrările de construcții de pe 
Domeniul Segarcea a fost arhitectul Joseph I. Exner. 
De la preluarea domeniului în regie el va fi permanent 
alături de Administrația Domeniului Coroanei.

 Între 1906 și 1914, pentru completarea 
clădirilor necesară exploatării domeniului, au fost 
proiectate și executate câteva construcții remarcabile 
printre care amintim: magazia cu silozuri pentru 
cereale de la Segarcea, crama din secţia viilor, brutăria 
pentru întreg domeniul și locuință pentru brutar și 
magaziner, casa de administraţie şi locuinţa şefului de 
regie, precum și o clădire pentru cancelarie, laborator 
și muzeu. Dar și un teatru sătesc și un hotel.

Ion Moțoi s-a născut la 2 august 1875 în satul 
Lung (Săcele), județul Brașov. Cariera tehnică și-a 
început-o la Constanța, unde a luat parte activă la 
lucrările podului executate pe atunci în regie de către 
Stat. Spiritul viu și temperamentul său de acțiune l-au 
îndrumat pe calea întreprinderilor, fiind unul dintre 
primii antreprenori români în epocă, când lucrările, 
atât publice, cât și particulare, erau executate la noi 
aproape exclusiv de străini. Moțoi a pășit cu încredere 
și curaj în această direcție, și a construit o serie întreagă 
de uzine termice, electrice și hidroelectrice. În modul 
acesta a contribuit foarte mult la introducerea și 
răspândirea motorului Diesel în țara noastră.  

Alexandru E. Baucher s-a născut la 16 
septembrie 1877 la Nisa, Franța. Prin Decret Regal, 
semnat de regele Ferdinand, primește cetățenia 
română. A lucrat la începtul carierei cu I.D. Berindei. 
După Primul Război Monidial a colaborat cu 
arhitectul Nicolae Ghika-Budești la construcția 
Noului Palat al Universității din București (1922– 
1930). Alexandru E. Baucher a fost colaborator activ 
al Domeniului Coroanei pentru care a proiectat și 
supravegheat realizarea unor construcții pe Domeniile 
Rușețu, Domnița. Printre lucrările sale, remarcăm și 
impresionanta construcție a Casei de Administrație pe 
care a proiectat-o pentru Domeniul Bicaz, devenind 
ulterior și reședința familiei regale când s-au retras în 
timpul Primului Război Mondial în anul 1918. 
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