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Pe parcursul secolului al XIX-lea întrea-
ga Europă se transformă într-un șantier de 
edificii publice și private. Astfel, în dome-
niul edificării reședinţelor regale se remarcă 
două direcţii: prima privește reconstrucţia și 

reamenajarea unor castele tradiţionale, proces care-și asociază o nouă simbolistică istorică 
și politică; cea de-a doua vizează construcţia din temelii, pe tot cuprinsul Europei, din 
Portugalia până în Rusia și din Scandinavia până în Peninsula Italică, a unor reședinţe 
regale noi, în conformitate cu funcţiile recente. Situate, fie în miezul peisajului urban 
redimensionat, fie, dimpotrivă, într-un cadru natural izolat și pitoresc, reședinţele regale 
din secolul al XIX-lea deţin, de regulă, două funcţii esenţiale: una de reprezentare, în 
sensul complex al termenului și alta de loisir.1

Majoritatea acestor edificii dezvoltă, îndeosebi în decoraţia de interior, o paletă largă 
de stiluri istorice: de la romantic și gotic, până la baroc și rococo. Sub imperiul fanteziei 
romantice și continuând unele tendinţe europene mai vechi spre exotism, decoratorii 
acestor palate au promovat, în egală măsură, stilurile orientale: arab, turcesc sau bizantin. 
Respectând cerinţele iluștrilor comanditari, arhitecţii și decoratorii reședinţelor regale 
din secolul al XIX-lea au realizat nu doar simple replici istorice ci, în cele mai multe 
cazuri, remarcabile creaţii originale.

Într-o Europă a reședinţelor monarhice, castelul Peleș din Sinaia, reședinţa de vară 
a regilor României, are un profil bine determinat.2 Creaţie a Regelui Carol I, dar și a 
talentului arhitecţilor Johannes Schulz și Karel Liman, precum și a măiestriei unor deco-
ratori prestigioși ca J.D. Heymann din Hamburg, August Bembé din Mainz și Bernhard 
Ludwig din Viena, castelul Peleș poate fi considerat cel mai important edificiu de tip 
istorist din România, având carácter de unicat. Totodată el este, prin valoarea sa istorică 

1 Castelul Peleș – 125 de ani de la punerea pietrei de temelie, Editat de TIPO DEC 9́5, Tipărit la 
R.A.Monitorul Oficial, București, p. 5.

2 George Bengescu, Carmen Sylva. Viaţa reginei Elisabeta, Editura ,,Porţile Orientului”, Iași, 1995, 
p. 52.
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și artistică, unul din cele mai importante monumente de acest fel din Europa celei de a 
doua jumătăţi a secolului al XIX-lea.3

Până a ajunge la subiectul propriu-zis al acestui articol şi descoperi cum arătau 
parcurile şi terasele care înconjurau Castelul Peleş, precum şi câteva dintre stadiile şi 
impedimentele cu care s-au confruntat creatorii şi decoratorii acestora în vremea lui 
Carol I, vom parcurge mai întâi câteva aspecte din contextului istoric al edificiului.

Istoricul Castelului Peleş

,,O scânteiere de apă dezvăluie în depărtare Peleșul, torent care sare din stâncă în 
crăpătura unei văi sinuoase și se potolește în vâlceaua care-l așteaptă. În spatele unei 
cortine subţiri de copaci apar peluzele, iar terasa de pe care coboară acestea servește 
drept temelie castelului; logiile și balcoanele, de culoarea frunzei uscate, se înalţă 
spre cer, depășesc creasta dealului pe care se spĳinea castelul Peleș. Fantezia aceasta 
arhitecturală, parcul acesta englezesc, ivite într-un peisaj de o frumuseţe aspră, plac 
prin contrast. De altminteri, în ciuda unor proporţii destul de vaste, castelul, micșorat 
de masa munţilor îngrămădiţi unul peste altul, pare o jucărie pentru copiii de uriași.”4

Acesta poate să fi fost şi imaginea panoramică desprinsă parcă din poveşti, pe care 
Carol I şi-a creat-o în minte la găsirea locului unde avea să-şi construiască reşedinţa de 
vară. 

Spre deosebire de foștii domnitori români, Principele Carol nu deţinea proprietăţi 
în România. Reședinţele oficiale - Palatul din Calea Victoriei și Palatul Cotroceni – erau 
proprietatea Statului, pe când reședinţele de vară erau proprietăţi private ale domni-
torilor în funcţie. 

Printre primele călătorii întreprinse de către Prinţul Carol în Principatele Unite, a 
fost și aceea la mânăstirea Sinaia, în zilele de 5 și 6 August 1866. Deși n-a petrecut la 
mânăstire decât o noapte, locurile însă i-au plăcut atât de mult încât revine și în anul 
următor, iar în 1868 între 26 şi 30 August face din nou excursii prin Bucegi: ,,De la 
Sinaia urcai unul din cei mai înalţi munţi din Carpaţi, Bucegiul” scria el tatălui Său. În 
vara anului 1870, Domnitorul vizitează din nou Sinaia, iar la 2 August 1871 o aduce și 
pe principesa Elisabeta, tânăra lui soţie cu care petrece în localitate întâia vară.5 După 
o lungă plimbare prin frumoasa pădure care înconjoară mânăstirea, prinţesa rămâne 
încântată de liniștea și singurătatea acestor magnifice împrejurimi. Atunci hotărăsc ei 
clădirea unei case de vară în munţii Prahovei așa că Prinţul, însoţit de consilierul privat 
Abegg, căută o dimineaţă întreagă un loc potrivit în pădure pentru această locuinţă.6 
Locul definitiv pentru construcţia reședinţei de vară se află pe stânga sălbaticei și in-

3 Castelul Peleș- 125 de ani de la punerea pietrei de temelie, Ed.cit., p. 5.
4 Robert Scheffer, Orient Regal. Cinci ani la curtea României, Editura Saeculum I.O., Editura Vestala, 

București, 1997, p. 24.
5 Mihai Haret, Castelul Peleș, monografie istorică-geografică-turistică-pitorească-descriptivă a castelelor 

regale din Sinaia cu împrejurimile lor, Editura ,,Cartea Românească”, S.A., București, 1924, p. 10.
6 Ibidem, p. 11.
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accesibilei Văi a Peleșului, deasupra locului numit atunci de călugării de la mânăstire 
mlaștinea sau zănoaga Peleșului. Pajiștea râpoasă aleasă fusese deseori văzută de cuplul 
regal în plimbările pe care le făceau de-a lungul acestui impetuos torent de munte și care 
de la început li s-a părut parcă înadins pregătit pentru ridicarea unui mândru palat.7

Din necesităţi de protocol, dar și din raţiuni particulare, Principele Carol și-a propus 
încă din primii ani de domnie construcţia unei reședinţe de vară care să corespundă 
unor exigenţe, programul arhitectural urmărit, urmând să răspundă unor cerinţe cu 
valoare simbolică și politică. Reședinţa regală de la Sinaia, a fost construită cu scopul 
de a ,,ancora” noua dinastie în conștiinţa poporului român, dar, în același timp, pentru 
a conferi tânărului Stat român o poziţie demnă în lume. Reginei Elisabeta a României 
îi plăcea să-și amintească un vechi proverb, care afirmă că locuinţa domnitorului este 
și casa naţiunii, prin urmare, Ţara se identifica cu imaginea Castelului Peleș, totodată 
un simbol al aspiraţiilor către Occident. Decizia de a construi această reședinţă, nu se 
regăsește doar în frumuseţea naturii şi a peisajului ci şi, după cum menţionam şi mai 
sus, în contextul ,,boom”-ului constituţional de pe întreg cuprinsul Europei, și în special 
a celui care avea loc în spaţiul de limbă germanică, mediul din care provenea Carol I. 
Castelul Peleș, proprietate privată a suveranului, dar și reședinţă oficială, așa cum a 
fost conceput de Carol I, se înscrie din punct de vedere arhitectural și al decoraţiunilor 
interioare în marea familie a reședinţelor europene ridicate în intervalul 1860-1900, din 
iniţiativa și după gustul suveranilor germani.8 

Lucrările pentru edificarea reședinţei de vară a principelui Carol I al României au 
început încă din anul 1873, pe un teren aflat în proprietatea privată a suveranului, 
denumit iniţial domeniul Piatra Arsă și ulterior domeniul regal de la Sinaia. Șantierul 
de pe Valea Peleșului a reunit, la un moment dat, aproape 300 de lucrători și poate fi 
considerat cel mai important de pe cuprinsul Vechiului Regat. Asupra mersului lucră-
rilor și a componenţei echipelor de muncitori, regina Elisabeta nota: ,,Italieni zidari, 
Români pentru terasamente, ţigani salahori. Albanezii și Grecii lucrau în cariere, Nemţii 
și Ungurii dulgheri. Turcii ardeau cărămida. Au fost maeștri Polonezi și cioplitori în 
piatră Cehi. Francezii desenau, Englezii măsurau, astfel că pe șantier se întâlneau sute 
de costume naţionale și se vorbeau patru-spre-zece limbi; se cânta, se înjura și se certa 
în toate dialectele și pe toate tonurile; era un amestec nostim zgomotos de oameni, de 
cai, de boi și de bivoli”.9

Dificultăţile tehnice, respectiv alunecările de teren care necesitau ziduri puternice 
de susţinere, cât și prezenţa multitudinii de izvoare subterane care trebuiau captate 
într-o reţea de drenuri, au impus aducerea la Sinaia a arhitectului- profesor Wilhelm 
von Doderer. După planurile acestuia și în condiţii tehnice identice celor de la Sinaia, 

7 Ibidem, p. 16.
8 Ruxandra Beldiman, ,,Castelul Peleș, monument reprezentativ pentru fenomenul istorist în 

România” în România în timpul lui Carol I (1866-1914), Editura Cetatea de Scaun, București, 
2006, p. 55.

9 Castelul Peleș – 125 de ani de la punerea pietrei de temelie, Ed.cit., pp. 6-7.
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se construise complexul balnear de la Mehadia, pe atunci în Imperiul Austro-Ungar. 
Lupta cu elementele capricioase ale naturii și supunerea acestora a durat doi ani. Aceste 
probleme tehnice au determinat amânarea ceremoniei punerii pietrei de temelie pentru 
anul 1875, în data de 10/22 august. În acea zi, prin graţia lui Dumnezeu și voinţa naţională, 
Domn al Românilor, la toţi de faţă și viitori sănătate, se rostesc următoarele:

Astăzi, Duminecă, la 10 August, 1875 Noi Carol de Hohenzollern Domn al Românilor, 
în al treizeci și șaselea an al nașterei Noastre dimpreună cu Elisabeta Doamna, scumpa 
mea soţie, și cu ajutorul Celui a Tot-Puternic, am pus temelia Castelului Peleș pe moșia 
noastră Piatra-Arsă, în vecinătatea sfintei mânăstiri Sinaia, zidită la anul 1695, de 
către Spătarul Mihai Cantacuzino.
Clădirea acestui castel s-a început în anul al zecilea al Domniei Noastre, fiind președinte 
al Consiliului de Miniștri, D. Lascăr Catargi, președinte al Adunării Deputaţilor 
principele Dumitru Ghica; iar Stariţ al Sf. Mânăstiri Sinaia S.S. Archimandritul 
Onofrei. În același an s-a început și construcţia drumului de fier, care va lega orașul 
Ploiești cu Brașovul, prin valea Prahovei.
Drept care am subscris aceasta, spre a noastră pomenire în veacurile viitoare.10

Momentul, cu deosebită valoare simbolică, s-a desfășurat cu mult fast, încheindu-se 
cu următoarele cuvinte ale regelui Carol I: Să se ridice acest castel și să fie terminat, pentru 
a putea deveni leagănul Dinastiei mele, al Dinastiei naţionale. La eveniment, mareșalul curţii 
Th. Văcărescu, citește şi el următorul act de construcţie, de asemenea semnat de Alteţele 
Lor și de principalele personagii presente:

Noi Carol de Hohenzollern, Domn al Românilor și Elisabeta de Wied, Doamna 
Românilor, am poruncit ridicarea Castelului Peleș, pentru ca să ne fie pe timp de 
vară reședinţă sănătoasă și binecuvântată. Pentru aceasta am însărcinat pe arhitectul 
Wilhelm Doderer, profesor de arhitectură la școala politehnică din Viena, să lucreze 
planurile castelului și dependinţelor, conducând construcţia. Ca diriguitor al lucrării, 
am desemnat pe arhitectul Ioan Schultz din Lemberg, căruia i-am încredinţat în de-
aproape supraveghere lucrările tehnice. Am mai numit, în afară de aceștia și un comitet 
de construcţie, compus din: sculptorul Curţei Marin Stöhr și din secretarii Noștrii 
particulari George Coulin și Ludovic Basset, care să supravegheze cheltuielile.
Dependinţele castelului proiectate tot-odată cuprind: economatul, pavilionul de 
vânătoare sau casa pădurei, grajdurile, fântânile cu ţevăria de apă și parcul. Pentru 
ca să asigurăm edificiului o mare durată și ca să păstreze ani îndelungaţi amintirea 
numelui Nostru, s-au întrebuinţat pentru clădire, cele mai bune procedee de construcţie, 
fundaţiunile sale au fost așezate pe adânci temelii de beton și apărate de puternice zidării 
contra împingerii muntelui. Pe cât a fost cu putinţă, materialele de construcţie au 
fost luate numai dupe domeniile Noastre; zidăria a fost făcută din piatră de Prahova 
ziduită cu var; piatra cioplită a fost scoasă, parte din carierele Piatra-Arsă, parte din 

10 Mihai Haret, op. cit., p. 21.
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carierele Lunca-Mare de lângă mânăstirea Brebu; piatra verde a fost adusă de la Slănic; 
lemnăria pentru bina a fost tăiată din pădurile Noastre, cărămizile au fost lucrate și 
arse chiar pe șantier, Ţara neproducând fier, l-am adus din străinătate. Dupe dorinţa 
noastră s-au întrebuinţat numai Români ca zidari și dulgheri, dar sunt aici și mulţi 
meșteșugari din afară.11

În temelii s-au zidit actul de fundaţie și actul de construcţie alături de câteva monede 
cu efigia lui Carol I. Prezenţa la ceremonie a clerului, a guvernului, a armatei, precum și 
intonarea imnului de stat, și nu în ultimul rând cuvintele ctitorului, au subliniat în mod 
pregnant importanţa momentului, care, prin extensie, devenea un eveniment naţional 
cu valoare simbolică, găsindu-și rădăcinile în ritualurile străvechi.

Pe perioada de funcţionare a șantierului, Carol I a urmărit cu foarte multă atenţie 
lucrările, până în cele mai mici detalii. Datorită acestui fapt, edificiul devine expresia 
cea mai elocventă a gustului primului rege al României.12

Abia la 7 octombrie 1883, a avut loc solemnitatea inaugurării Castelului Peleș, la 
care au luat parte poporime din Ţara întreagă și numeroși invitaţi străini. Ceremonia înce-
pu conform tradiţiei la 9 dimineaţa. Printr-un serviciu divin, la biserica mânăstirii, în 
prezenţa Mitropolitului Primat și a numeroși înalţi demnitari români și străini. În faţa 
castelului, un batalion de vânători cu drapel și muzică dădea onorurile. După sfinţirea 
apei și după cântarea unui Te-Deum, generalul Creţeanu șeful casei militare a Regelui, 
a dat citire următorului document de inaugurare:

Eu, Carol I Domn și Rege 
Cu Elisabeta Regină
După o silinţă neobosită de doi ani, în luptă cu un tărâm nestatornic, străbătut 
de isvoare, isbutit-am a pune la poalele Bucegiului, temelia acestei clădiri, în anul 
mântuirii 1875, iar al Domniei Noastre al IX lea.
Zidirea s-a oprit pe timpul răsboiului pentru Neatârnarea României.
Întrat-am în această casă a noastră în anul mântuirii 1883, iar al Domniei Noastre al 
XVII-lea, datu-i-am nume: ,,Castelul Peleșului”.13

Acest document se află într-unul din coridoarele castelului, unde se pot citi, de 
asemenea, săpate pe o placă de bronz, următoarele versuri compuse, cu această ocazie, 
de Vasile Alecsandri:

,,Eu, Carol, și al Meu popor
Clădit-am într-un gând și-un dor,
În timp de pace-al Meu palat!”14

11 Ibidem, p. 22.
12 Castelul Peleș – 125 de ani de la punerea pietrei de temelie, Ed. cit., p. 7.
13 Boris Crăciun, Regii și reginele României, Editura ,,Porţile Orientului”, Iași, 1996, p. 38.
14 Ibidem.
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Odată cu moartea regelui Carol I, în anul 1914, castelul Peleș a fost moștenit de 
regele Ferdinand. Acesta, împreună cu regina Maria, vor locui însă la Pelișor, iar Carol 
al II-lea și Mihai I la Foișor.

După 1914, castelul Peleş şi-a exersat în continuare funcţia de reprezentare şi de 
muzeu, fără a mai fi însă locuit timp 6 luni pe an, aşa cum obişnuia suveranul fondator. 
Până în 1947, devine spaţiu aulic pentru vizitele oficiale sau găzduieşte ceremonii cu 
caracter militar. Cel mai important eveniment organizat la Sinaia şi găzduit de castelul 
Peleş până la abdicarea Regelui Mihai, în decembrie 1947, a fost legat de sărbătorirea 
semicentenarului castelului în anul 1933 de către Regele Carol al II-lea (1930-1940). În 
perioada ianuarie – martie 1948, castelul este închis din ordinul autorităţilor comuniste, 
iar bunurile de patrimoniu sunt inventariate. Cea mai mare parte a colecţiilor de pictură, 
mobilier, textile, piese de artă decorativă şi cărţi au fost transferate la Muzeul de Artă din 
capitală. Din luna mai a aceluiaşi an, alte piese au intrat în custodia diferitelor instituţii 
de cultură din marile oraşe ale României, Bucureşti, Braşov, Sibiu etc. Din anul 1953, 
castelul devine Muzeu Naţional, deschis publicului larg, în timp ce celelalte imobile 
situate pe domeniul Peleş, precum castelele Pelişor, reşedinţa particulară a celui de-al 
doilea cuplu regal, Ferdinand I, Maria şi Foişor, fosta Casă de vânătoare a primului Rege 
al României şi reşedinţă a regilor Carol al II-lea şi Mihai I vor deveni case de creaţie 
şi odihnă pentru scriitorii, muzicologii şi artiştii plastici agreaţi de regimul comunist. 
Două decenii mai târziu, în anul 1975, starea de conservare tot mai critică a imobilului 
determină măsura închiderii acestuia şi evacuarea unei părţi importante a patrimoniu-
lui muzeal în depozitele amenajate într-un vechi conac boieresc al familiei Bibescu din 
Posada, localitate situată la cca 20 de km sud de Sinaia. Între anii 1966 şi 1982, într-o fostă 
dependinţă a castelului regal, situată în apropierea acestuia, a fost amenajat Muzeul de 
Artă Decorativă (Ceramica), ce valorifica piese reprezentative din vechile colecţii regale. 
Concomitent cu lucrările masive de restaurare, castelul găzduieşte până în 1989, anul 
înlăturării regimului comunist în România, o serie de vizite de şefi de stat. Din 1990, 
respectiv 1993 şi până azi, castelele Peleş şi Pelişor sunt redeschise spre vizitare. În anul 
2007, după cinci ani de negocieri între Statul român şi Casa regală, se ajunge la un acord, 
prin care castelul Peleş, castelul Pelişor, precum şi întregul domeniu Peleş alcătuit din 
fostele dependinţe regale, au reintrat în proprietatea Regelui Mihai I (1927-1930, 1940-
1947), dar continuă să fie administrate de statul român.15

Parcurile, curţile interioare şi terasele Palatului Peleş
– munca executării, amenajări, decoraţiuni 

Chiar înainte de terminarea completă a castelului, se începuse și întocmirea parcului. 
Când s-au făcut drenajele, s-a văzut că noi măsuri de protejare a fundamentului erau 
necesare, pentru ca părţi din munte să fie împiedicate de a aluneca peste edificiu. S-a 
construit atunci, cam la un metru și jumătate distanţă de zidul principal și mai puternic 
ca el, un al doilea zid de susţinere de formă poligonală. Boltit, adânc de cinci metri și 

15 http://peles.ro/category/exploreaza/istoric-peles/.
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larg de un metru, el putea fi ușor întreţinut, astfel garantând definitiv subsolurile de 
orice atingere a umezelei.

Două mari lucrări mai rămâneau de făcut, după ce s-a umplut și fasonat terenul în 
forma lui actuală. Prima era aducerea pământului vegetal, care să învelească cu un strat 
gros marea întindere de teren, de peste şase hectare suprafaţă, acoperită cu molozuri, 
pietrișuri, cărămizi sfărâmate sau ţăndări de lemn, toate resturi de la construcţia abia 
terminată. Odată această operaţie de acoperire isprăvită, s-a procedat la a doua lucrare, 
aducându-se de sus, din pășunile de la munte, peste 1 500.000 bucăţi de brazde ierboase, 
cu care s-a tapisat la rând, întreaga întindere, căci ar fi fost inutil să se semene direct pe 
umplutură, pe care ploile dese și repezi ar fi spălat-o în scurt timp cu seminţe cu tot. 
La urmă s-au plantat ici și colo brazi și alţi arbori, din care s-au dezvoltat considerabil, 
încât s-ar crede că sunt acolo de când lumea. E păcat însă, că interesantele flori alpine, 
care au fost transplantate cu brazdele aduse din munţi, au pierit toate încet, încet, din 
cauza condiţiilor de viaţă neprielnice, înlocuite fiind în imensa lor majoritate de către 
gramineele subalpine.

Lucrarea de amenajare a parcurilor a fost deci extrem de grea, deoarece aleele, 
pajiştile, au trebuit să fie făcute din umplutură, deasupra unor pante de peste 30 grade 
înclinaţie, mâncate pe dedesupt de sute și mii de izvoare. S-a reușit însă ca toată apa să 
fie captată, strânsă la un loc pe canaluri, astfel încât, greu se putea crede că, admirabilul 
parc, cu nenumăratele lui terase în amfiteatru, alei și poteci, au fost drenate de o vastă 
reţea de canale de la 4 până la 20 de metri adâncime. Apa adunată din aceste izvoare 
subterane, se vărsa în braţul Peleșului care trecea pe la Foișor și care în curgerea lui, tăia 
în diagonală pajiștea verde din faţa castelului.

Pământul necesar pentru umplut râpa și golurile de la baza castelului, a fost scos din 
vârful muntelui Molomoţ. În locul platoului vânătorilor care exista la 1924, era înainte un 
vârf de munte ascuţit și împădurit.16 Întreg acest vârf (mai bine de 100.000 m3 de pământ) 
a fost săpat și cărat într-un funicular aerian, până la locul de descărcare, dându-se naștere 
admirabilelor pante verzi, care încântau ochii prin grandioasele lor ondulaţii și care 
s-au plantat ici și colo cu arbori de diferite esenţe. Urmele acestui funicular au mai fost 
vizibile până pe la 1910 pe creasta păduroasă care lega platoul vânătorilor cu palatul.

Parcul trasat deasupra acestor uriașe umpluturi, căci aveau în suprafaţă peste şase 
hectare întindere, a reprezentat în general, până la moartea lui Carol I, stilul englezesc. 
De atunci încoace, prin schimbările care s-au adus, și-a pierdut treptat acest carácter.17

Terasa, parcul, drumurile, toate au fost făcute cu multă chibzuire, Regele Carol unind 
nota estetică cu posibilitatea desfășurării oricărui act oficial - sosire de oaspeţi iluștri, 
salutaţi în trecere de garda palatului, aliniată lângă tunurile turcești capturate la Plevna, 
defilări de călăreţi și echipaje de mare gală, parada schimbării gărzii. Totul a fost îm-
pletit ca să dea putinţă serbărior oficiale să se desfășoare în toată plinătatea și măreţia.18

16 Mihai Haret, op. cit, p. 31.
17 Ibidem, p. 32.
18 Tzigara Samurcaș Alexandru, Castel Peleș (1883-1933), Editura Atelierele Imprimeriei Naţionale, 

București, 1933, p. 50.
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Între 1902- 1906 au loc noi modificări în construcţia palatului: se creează noi săli 
care implică și schimbarea faţadelor. Principala transformare a aspectului general al 
Castelului se obţine prin schimbarea radicală a turnului, care se înalţă cu mult faţă de cel 
vechi. Astfel mărit, Castelul are nevoie de o bază mai largă, care se obţine prin crearea 
unor serii de terase ce se câștigă asupra pădurii, mai ales înspre nord și răsărit. Între 
1906-1914, se întreprind lucrările de amenajare a teraselor exterioare care în intenţia 
Regelui Carol I ar fi trebuit continuate încă, reducându-se mult pajiștea verde şi tot în 
acea perioadă (1907-1910) se instalează încăperile pentru oaspeţi, zise apartamentul 
imperial și mobilate într-un foarte bogat stil baroc al Mariei Theresia. O mare schimbare 
se produce în interiorul Castelului suprimându-se principala curte interioară, care a fost 
înlocuită printr-un hall acoperit cu un plafon mobil de sticlă.19 În cea din urmă campanie 
de lucru, de la 1911-1914, s-a mai adăugat, cum spunea arhitectul Ernest, singurul dintre 
foștii colaboratori al lui Liman, sala de consiliu dinspre Sud-est, care a și servit ultimelor 
convocări ale Consiliilor de miniștri în preajma războiului.20

În timpul domniei lui Carol I, terasele parcului se desfășurau în sus, în toată am-
ploarea lor, pe suprafeţe de zeci, sute și mii de metri pătraţi; cu scări, cu parapete, cu 
ronturi, unele înălţate, altele coborâte, cu bănci de piatră, cu fântâni, cu vase și cu sta-
tui, ele formau un întreg armonios și artistic, înnecat în flori și verdeaţă. Pentru ochii 
excursioniştilor, acest spectacol unic devenea o încântare perpetuă.

În curtea înterioară a Castelului Peleș, denumită curtea de onoare, se pătrundea 
prin două mari intrări boltite, pe care la ceremonii circulau trăsurile cu Suverani și alţi 
invitaţi. La stânga ei, se desfășura partea centrală a castelului cu intrarea de onoare, 
admirabila ușă datată ,,Anno 1881”, cu canaturile de lemn și cu pervazul de marmură 
artistic sculptate. Pe aici s-a pătruns, la 7 Octombrie 1883, când a fost serbarea inaugurării 
castelului. La dreapta curţii de onoare, închisă complet pe trei părţi, se afla aripa mică 
pomenită mai sus, cu bucătăria, oficiul, camerele etc. Aceste două aripi sau mai exact 
corpuri de casă erau legate între ele: spre Valea Peleșului prin Sala Maură sub care 
se aflau intrările boltite. Printr-un coridor în stil germanic, se ajungea la o curioasă și 
interesantă galerie, care prin înfăţișarea ei medievală transporta pe vizitator cu câteva 
sute de ani în urmă; ea avea ferestre cu vitralii caracteristice, reprezentând tipuri de 
vânători din alte timpuri, mobilierul și marile tablouri de pe pereţi fiind în același stil.21 
În mĳlocul curţii de onoare se afla o fântână de bronz sculptat, lucrată la Stuttgart în 
atelierele Paul Stotz și doi câini de bronz.

Balustradele teraselor, treptele scărilor, figurile și fântânile erau de marmură, toate 
statuile și figurile care le populau fiind opera sculptorului Romanelli din Florenţa, iar 
vasele și busturile de piatră care le împodobeau fuseseră aduse de la Veneţia.22

19 Ibidem, p. 96.
20 Ibidem, p. 98.
21 Mihai Haret, op.cit.., p. 39.
22 Ibidem. 
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Din colţul sud-vestic al castelului, de unde începe faţada care privește spre Prahova 
și spre muntele Piscul-Câinelui și care se întinde perpendiculară pe terase, înspre coa-
ma muntelui, era o lungă terasă, pavată cu lespezi de marmură, care se întindea de la 
Sala de consiliu, de-a lungul Bibliotecii, Biroului și Anticamerei Suveranului, deasupra 
cărora se aflau la etaj camerele de toaletă și iatacul. Din această terasă pornea în unghi 
drept, o altă lungă terasă, pavată tot cu marmură, care ducea la un pavilion de vară, 
înfășurat în verdeaţă, de unde prin pasaje subterane și scări se trecea la terasele de jos 
sau de sus. La stânga acestei terase se afla o altă curtea interioară, cu o fântână havuz, 
care arunca apa la 18 metri înălţime. 23

Interesant este să arătăm şi cum au luat naștere faimoasele terase şi parcuri ale 
Castelului Peleş. Se știe că Regina Elisabeta a fost grav bolnavă de picioare înainte de 
1880 și că la un moment dat era ca și paralizată. Deși s-a însănătoșit mai târziu, niciodată 
n-a mai putut umbla mult pe jos. Ca atare se mulţumea cu mici plimbări în parcul 
castelului. Indiscreţia publicului vizitator însă, nu-i dădea pace un moment, căci cum 
ieșea la plimbare în parc, lumea o urmărea pas cu pas. Pe de altă parte, aflăm că Regele 
Carol n-a dorit niciodată să interzică publicului accesul și plimbarea în jurul castelului, 
căci dorinţa lui era, ca Poporul să se lege sufletește de castel și deci de Dinastie și să-l 
iubească. De aceea nu exista niciun gard și de aceea în timpul său, publicul se putea 
plimba aproape peste tot în parcul castelului.24

Trebuia găsit însă un mĳloc ca și Regina Elisabeta să se poată recrea în liniște fără 
a fi tot momentul plictisită de publicul nedisciplinat în multe cazuri.25 Atunci Regele Carol 
avu ideea construirii primelor terase, care în timpul șederii Suveranilor la Sinaia erau 
interzise publicului. Ceva mai târziu, Creatorul castelului a observat, că parcul și terasele 
așa cum se prezentau la început, acopereau complet vederea bazei castelului dinspre 
strada Carmen Sylva. Pentru a i se degaja baza, era deci necesar ca acest colţ sud-estic, 
să fie coborât, făcându-se trepte parcului. Atunci s-au construit trei trepte de terase, 
castelul văzându-se mai bine, chiar de la baza lui. Noua dispoziţie însă, pentru armonia 
întregului, reclama o serie de noi terase în spate, atunci s-au construit și în partea de 

sus câteva trepte, modificându-se aproape total 
parcul și terasele iniţiale. La 1924 spre exemplu, 
aflăm că existau șapte serii de terase, care aco-
pereau în total o suprafaţă de peste 7.500 m², iar 
minunatul lor plan de ansamblu era datorat tot 
arhitectului Carol Liman.26

Construcţia tersaselor, ca și a castelului 
însuși, a fost o lucrare uriașă, care a înghiţit mari 
sume de bani și multă energie. Pentru a întări 

23 Ibidem. 
24 Ibidem, p. 42.
25 Ibidem, p. 43.
26 Ibidem.
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această afirmaţie, e destul să reamintim doar faptul că în afară de consolidările subte-
rane și de zecile de mii de metri cubi de pământ nivelat, au mai fost scoși și transportaţi 
dincolo de creasta înălţimei din spatele castelului, peste 6.000 metri cubi, cu care s-a 
umplut depresiunea mocirloasă, care era acolo și care umplutură apoi a fost îmbrăcată 
cu zeci de mii de bucăţi de brazde ierboase, dându-se naștere admirabilei poieni de 
pădure de la nordul castelului și numită Poiana Regelui Carol, de unde Caraimanul se 
vede în toată glorioasa lui măreţie.

Am spus că până în anul morţii lui Carol I, parcul Castelului Peleș reprezenta stilul 
englezesc, ceea ce însemna, în cuvintele epocii, că ,,în loc de a violenta natura, ea este 
espectată, stabilindu-se drumuri pentru pietoni și pentru trăsuri, păstrându-se frumoa-
sele perspective, ici asupra castelului, colo asupra muntelui, dincolo asupra vre-unui 
peisaj pitoresc îndepărtat. Singur parterul care-i învecina imediat faţada, amintea gustul 
secolului XVI-lea italian, prin aranjamentul și calitatea florilor”. 27

Parcul Castelului Peleș în perioada domniei lui Carol I, se întindea de la podul 
Carmen Sylva până la Foișor. El însuma o suprafaţă de circa 20 hectare străbătută în toate 
sensurile de o minunată reţea se șosele, poteci și potecuţe bine întreţinute. Principala 
era continuarea aleei Carmen Sylva care venea de la mânăstire și care în faţa Corpului 
de gardă se despărţea în două ramuri: una ducea la castel și a doua trecea prin spatele 
Corpului de gardă, pe la 100 m de Pelișor şi alţi 100 m de Foișor și urca înainte în pădure 
încă vre-o 800 m. Lungimea totală a acestei splendide alei, de la mânăstire până la 
capătul de sus, era de 2 km. Pe timpul regelui Carol I, întreaga plimbare era îngăduită 
publicului vizitator, pe jos sau cu trăsura. În vremea regelui Ferdinand I însă, secţiunea 
dintre Corpul de gardă și Foișor era complet interzisă publicului. Celelalte șosele din 
parcul castelului, se dezvoltau pe o lungime de 2 km, iar strada Palatului care cobora 
de-a lungul Peleșului, de la podul Carmen Sylva până în șoseaua naţională și care făcea 
parte tot din reţeaua palatului având 1 km lungime.28

Construind Palatul Peleș împreună cu parcurile şi grădinile amenajate în terase, 
Regele Carol I a creat o operă de suveran și o operă de artă în egală măsură, reprezentând 
una dintre cele mai frumoase reședinţe ale timpurilor moderne, care prin arhitectura, 
parcurile şi terasele sale, se constituie într-un veritabil castel și un muzeu prin operele 
de artă pe care le păstrează.

Vizite de stat la Palatul Peleş şi impresiile invitaţilor

Schimbarea statutului politic al României în Europa și totodată relaţiile de rudenie ale 
regelui și reginei României cu numeroase familii regale și princiare, aveau să determine 
o serie de vizite de stat ale unor capete încoronate. Înalţii oaspeţi erau primiţi oficial la 
castelul Peleș și nu la Palatul regal de pe Calea Victoriei din capitală.

În anul 1896 are loc cea mai importantă vizită a unui șef de stat, împăratul Franz 
Joseph. Impresionat de palat, acesta mărturisea într-o scrisoare datată 2 octombrie 1896: 

27 Ibidem, pp. 46-47.
28 Ibidem, pp. 94-95.



134

,,castelul regal, înconjurat de o serie de alte clădiri, este situat într-un foarte frumos peisaj, 
pe un deal cu grădini amenajate în terase, totul înconjurat de păduri imense. Castelul 
impresionează mult, prin tot ce a acumulat ca bogăţii: pânze originale și noi, mobilier 
vechi, arme, tot felul de alte obiecte, totul aranjat cu gust (…). Am făcut o lungă excursie 
pe jos, în munţi și am dejunat la iarbă verde, însoţiţi de muzica ţiganilor (…). Ne-am 
fotografiat de multe ori; atmosfera a fost deosebit de plăcută.”29

Dintre numeroșii oaspeţi în vizită la castelul Peleș, mai menţionăm pe regele Gustav 
al V-lea al Suediei, regele Albert I al Belgiei, regina Emma a Olandei, regele Ferdinand 
al Bulgariei, ducele Alfred de Saxa-Coburg-Gotha și de asemenea principii moștenitori 
Rudolf și Franz Ferdinand ai Austro-Ungariei, Kronprinzul Wilhelm al Germaniei, vii-
torul rege Edward al VII-lea al Marii Britanii, viitorul rege Vittoroi-Emmanuele al III-lea 
al Italiei, prinţul moștenitor Yussuf Izedin al Imperiului otoman ş.a. 30

Solemnitatea castelului, a întregului ansamblu, cât și strălucirea și fastul acestor vizite 
au fost evocate de către Alexandru Tzigara-Samurcaș, când s-au împlinit 50 de ani de 
la inaugurarea Peleșului. Vizitele regale și princiare de la Peleș, prin impresiile pe care 
invitaţii le-au exprimat cu privire la aspectul Palatului şi a împrejurimilor acestuia, ne 
stau mărturie asupra imaginii Peleşului în epoca respectivă. Totodată, vizitele au stat şi 
la baza luării unor importante decizii de politică externă, precum semnarea tratatului de 
alianţă dintre Imperiul Austro-Ungar și România. Iniţiat cu ocazia vizitelor regelui Carol 
I la Viena și Berlin, în 1883, tratatul a fost reînoit de câteva ori, cu certitudine în 1882 și 
1896, la castelul Peleș. Reședinţa de la Sinaia a fost în mod firesc și cadrul de desfășurare 
al unor evenimente politice interne, extrem de importante. Cel mai semnificativ din-
tre acestea a fost Consiliul de Coroană din august 1914, în care s-a decis neutralitatea 
ţării în Primul Război Mondial, neutralitate respectată până în anul 1916. Toate acestea 
demonstrează faptul că orașul Sinaia devenise în perioada domniei Regelui Carol I al 
României, o adevărată capitală a ţării, aspect mai puţin pus în valoare până atunci.

Concluzii

Renumitul istoric de artă german Anton Springer, fost profesor al lui Carol I, evoca 
în memoriile sale, cu multă eleganţă și admiraţie creaţia Regelui Carol I: ,,De numele de 
Sinaia se leagă astăzi imaginea unui adevărat castel princiar din povești, a cărei creaţie, 
bogăţie, bun gust, simţ artistic și poezie, nu poate rivaliza cu niciuna din proprietăţile 
vreunui suveran european”.31

Castelul Peleș împreună cu parcurile şi terasele înflorate care îl înconjoară, se con-
stituie într-unul dintre cele mai reprezentative monumente europene ale sfârșitului de 
secol XIX şi a începutului de secol XX.

29 Castelul Peleș- 125 de ani de la punerea pietrei de temelie, Ed.cit, p. 14.
30 Ibidem, p. 15.
31 Ruxandra Beldiman, ,,Castelul Peleș, monument reprezentativ pentru fenomenul istorist în 

România” în România în timpul lui Carol I (1866-1914), Editura Cetatea de Scaun, București, 
2006, p. 66.


