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Grãdinã versus cetate
Prima reacþie a principesei Maria intrînd în palatul regal din

Bucureºti la 4 februarie 1893 nu a fost mult diferitã de cea pe care
o avusese Carol I de Hohenzollern cu trei decenii înainte. Ne-
mulþumirea tinerei era însã provocatã de stilul greoi ºi pretenþios
impus de rege în apartamentele pregãtite pentru moºtenitorii
tronului : « Nu-mi voi obosi cititorii cu descrierea amãnunþitã a
acelui apartament ; ajunge sã spun cã era întocmit cu lipsa de gust
germanã în forma ei cea mai izbitoare, cînd îºi pune mintea sã fie
greoaie ºi cumplitã : Altdeutsch ºi rococo rãu imitate. Din punc-
tul meu de vedere era un adevãrat dezastru [...]. Erau camere bo-
gate, întunecoase, pompoase, neprimitoare, nepotrivite pentru
traiul zilnic, toate numai ferestre ºi uºi ºi mobile, ºi nicãieri un col-
þiºor tihnit, nicãieri un cãmin cu foc deschis, nicãieri o floare sau
un scaun ademenitor. »359

Supusã ºi independentã

Principesa s-a gîndit imediat sã schimbe decoraþia interioarã
a apartamentului sãu privat. La 27 februarie 1893 îi scria deja

359 Maria, Regina României – Povestea vieþii
mele (ediþia a treia), vol. II, Editura Moldova, Iaºi,
1991, pp. 17-18.
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mamei sale cã obþinuse libertatea de a rearanja camerele dupã
voinþa ei ºi a lui Ferdinand, ºi de a primi acolo pe cine doreºte.
Îºi pusese speranþe în sprijinul doamnelor Perticari ºi Marghi-
loman,360 cu care-ºi gãsise gusturi comune.361 Îºi fãcea însã iluzii –
avea sã realizeze în scurt timp cã libertatea de acþiune îi era mult
îngrãditã. În Anglia ºi în Malta, unde trãise pînã în 1889, cînd se
mutase cu familia în Germania – tatãl sãu moºtenise ducatele de
Saxa-Coburg ºi Gotha –, Maria fusese crescutã într-o atmosferã
de libertate aproape totalã. Plãcerile sportului ocupaserã un loc
de frunte în viaþa ei, iar instrucþia, deºi nu fusese neglijatã, nu era
lipsitã de lacune. Cum singurã mãrturiseºte, dintre materiile ºco-
lare nu o interesaserã decît pictura ºi botanica, ambele alimentîn-
du-i pasiunea pentru redarea florilor.

La 17 ani – vîrsta pe care o avea în momentul cãsãtoriei cu
moºtenitorul tronului României –, Maria era complet nepregã-
titã pentru rolul pe care i-l hotãrîserã familia ºi monarhii acestei
þãri. La puþinã vreme avea sã se loveascã de autoritatea regelui
Carol I, pentru care existenþa trebuia sã se confunde cu ideea de
datorie. În concepþia regelui, atribuþiile unei prinþese erau foarte
limitate. Aceasta nu putea evolua, oricum, decît arareori în afara
cercului domestic, ºi atunci numai sub supravegherea unor per-
soane de încredere. Orice acþiune care ieºea din cadrul rigid al
protocolului de Curte – mondenitãþile, etalarea unei þinute mai
arãtoase, o plimbare neprogramatã – era consideratã frivolã ºi
prompt sancþionatã. Totul, de la stabilirea anturajului domestic ºi
numirea servitorilor pînã la educaþia progeniturilor princiare, era
þinut sub observaþie de perechea regalã, care considera cã autono-
mia ºi puterea de decizie erau incompatibile cu statutul moºte-
nitorilor tronului.362 Primii ani din existenþa Mariei în România
s-au scurs între lamentãri pricinuite de frecventele restricþii ºi
încercãrile neizbutite – punctate de farse infantile ºi escapade tem-
porare – de a-ºi satisface pofta de viaþã.

Dacã principesa putuse constata foarte repede cã în palatul
regal nu avea ºanse sã modifice ceva, speranþa de a-ºi amenaja
locuinþa dupã gustul sãu reapare odatã cu decizia regalã de a
transforma palatul Cotroceni în reºedinþã particularã a moºteni-

360 Viitoarea Eliza Brãtianu, nãscutã ªtirbey.
361 A.N.I.C., Fond Regina Maria, V 2253/1893

(« ele au gusturi alese ºi o grãmadã de idei »).

362 Maria, Regina României – op. cit., p. 51 : 
« Domnia lui [a regelui – n. n.] era asprã, atît de
asprã, încît ne schimba tinereþea din bucurie în
durere. El n-avea milã faþã de cei tineri, la el toate
erau o datorie de fier. »
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torilor tronului. Aspiraþia la independenþã în propria-i casã îi este
stimulatã ºi de parcul înconjurãtor, în care îºi închipuie cã-ºi
poate regãsi intimitatea ºi liniºtea : « Mergem des la Cotroceni ºi
ne plimbãm în marea grãdinã de acolo ºi plãnuim toate schim-
bãrile ori îmbunãtãþirile pe care le vom face cînd ne vom muta.
Mi se pare drãguþ cã vom locui acolo unde este o grãdinã atît de
mare, întrucît eu ºi Nando iubim grãdinile mari.363 ªi este de
asemenea aproape în afara oraºului, ceea ce este cît se poate de
plãcut. Eu ºi Nando avem în toate exact aceleaºi gusturi, ceea ce
este agreabil ºi norocos ; iatã deci cã ne înþelegem perfect unul
cu celãlalt. »364

Aºezarea o incitã prin neobiºnuitul ºi neconvenþionalul sãu.
A locui între zidurile unei vechi mãnãstiri i se pare o idee ro-
manticã365 : « Cu o zi în urmã l-am întîlnit acolo pe arhitect cu
planurile ºi cred cã locuinþa va fi drãguþã ºi confortabilã, dar ºi
cu multe camere. Este mai degrabã un loc original, cãci a fost
înainte o mãnãstire ºi se intrã printr-o curte în mijlocul cãreia se
aflã o bisericã. »366 Rezultatul lucrãrilor de reamenajare a palatu-
lui Cotroceni nu pare sã fi fost întru totul pe gustul ei. Deºi reu-
ºise sã modifice proiectele iniþiale ale regelui ºi sã impunã stiluri
engleze în cîteva camere, întregul pãstrase un aer oficial din pri-
cina mobilãrii standardizate ºi a funcþiilor atribuite rigid fiecãrei
încãperi.367

Peste ani, într-un articol destinat femeilor americane, regina
Maria nota primele impresii despre Cotrocenii lui 1896 : « [Pala-
tul] era prea mare pentru stilul meu de locuinþã [...]. M-am gîn-
dit la aranjamentul casei, eram plinã de excelente intenþii, de planuri
pentru improvizaþii ; voiam sã reformez, sã organizez ºi sã aduc
ceva din viaþa englezeascã. »368 În aceastã destãinuire apar cîteva ele-
mente ale concepþiei sale incipiente despre aranjarea interioarelor.
Se remarcã în primul rînd refuzul suprafeþelor extinse, pe care le
asocia, probabil, cu spaþiul ticsit de mobile masive din palatele lui
Carol I. « Improvizaþiile » sugereazã apetitul pentru o esteticã a

363 La aceea datã, parcul palatului cuprindea ºi
actuala Grãdinã Botanicã.

364 A.N.I.C., Fond Regina Maria, V 2257/1893.
365 În Anglia se practicase încã din secolul al

XVIII-lea transformarea unor vechi abaþii în locuinþe
private.

366 A.N.I.C., Fond Regina Maria, V 2269/1893.

367 A.N.I.C., Fond Regina Maria, V 2326/1894 : «
Sîntem foarte interesaþi ºi ocupaþi cu alegerea
mobilierului de la Cotroceni. ªtii cît mã încîntã,
avînd în vedere pasiunea mea pentru aranjare ºi
combinare. Trebuie sã spun cã Unchiul este deo-
sebit de amabil ºi lasã totul în seama noastrã. »

368 A.N.I.C., Fond Regina Maria, III/79, My
Different Homes. Dedicated to the American
Woman, f. 6.
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aleatoriului, deschisã funcþiilor variabile ºi cert opusã viziunii is-
toriste, adeptã a dispunerii prestabilite a obiectelor în spaþiu. În
sfîrºit, Maria n-ar fi vrut sã se limiteze la a înlocui un stil istoric
cu altul (eventual, reprezentativ pentru þara sa de origine), ci ºi-ar
fi dorit o veritabilã reformã în ambientarea casei – aceasta ar fi
trebuit sã oglindeascã de-a dreptul o opþiune existenþialã, extrin-
secã stilului. Fireºte, exprimate la vîrsta maturã, aceste opinii aveau
o mare coerenþã. La tinereþe însã, aspiraþiile reformiste ale prinþe-
sei erau destul de confuze. De altfel, nici sintagma « viaþã engle-
zeascã » nu acoperea decît foarte vag faptele de stil ce aveau s-o
inspire dinspre miºcarea artisticã modernã din Anglia de la sfîrºitul
veacului al XIX-lea.

Cuibul, adãpostul, retragerea

Alternativa la stilul oficial ºi grandilocvent se va concretiza
în ceea ce ea însãºi a numit, într-un articol din 1930, « casele mele
de vis ».369 Încã de la începutul articolului, Maria sintetiza trãsã-
turile locuinþei ce trebuia sã înlesneascã mai ales reveria. Înainte de
orice, casa trebuia sã fie « cuibul, adãpostul, retragerea »370, aºa-
dar, un loc al intimitãþii, în care familia sã nu poatã fi deranjatã.
Pentru aceasta, reºedinþa trebuia sã aibã dimensiuni reduse, des-
curajînd afluenþa disturbantã, ºi sã se izoleze în naturã. Maria îºi
fãcea apoi cunoscute sursele inspiraþiei, ambele de tip « primi-
tiv » : « O sorã mai micã decît mine cu un an era statornicul meu
tovarãº ºi cu ea împãrþeam visurile ºi împreunã cu aceastã sorã
mi-am ridicat întîia mea cãsuþã de vis. Oricît de fãrã noimã ar
pãrea, am înjghebat-o dintr-un dulap azvîrlit [...]. Am aºezat
dulapul cu pricina într-un loc ferit între tufiºuri, i-am pus un aco-
periº de paie ºi i-am zugrãvit o inimã mare pe uºa lui verde [...].
Lucrul se petrecea în copilãria mea. »371 ªi mai departe : « Visu-
rile acestea ale copilãriei mele au venit cu mine în þara care m-a
înfiat ºi, deºi Cotrocenii a fost reclãdit pentru noi ºi schimbat
într-o casã mare ºi tihnitã, mi-am pus deoparte o micã sumã de
bani ºi am fãcut un bordei în grãdinã, copie întocmai a unei co-

369 Maria, Regina României – « Casele mele de
vis », in Boabe de grîu, 1930, pp. 65-77.

370 Idem.
371 Idem.
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libioare vãzute într-un sãtuc sãrman. Era încununat cu un acope-
riº foarte larg de coceni zdrenþuiþi, iar în curticica lui de-o palmã
am sãdit cãpºuni, trandafiri ºi mãrgãritãrel. »372

Minimalismul ambientului în colibele reginei Maria – cel
mai puþin elaborate formal dintre casele sale de vis – este relevant
pentru ideea de « primitivism » pe care o slujesc. De altfel, astfel
de înjghebãri vor apãrea ºi mai tîrziu pe lîngã reºedinþele sale,
spre amuzamentul copiilor. Cînd va trece la proiecte de redefi-
nire a interioarelor palaþiale, Maria va avea în vedere epoci cu
rezonanþã arhaicã sau « primordialã », toate anterioare Renaºterii,
epoca preferatã de Carol I.

Douã dintre aceste creaþii timpurii meritã o atenþie specialã,
cãci ele vor juca un rol major în dezvoltarea vocabularului deco-
rativ al camerelor Mariei de dupã 1900 : Coliba maori de la Cotro-
ceni ºi Cuibul principesei de la Sinaia.

CCoolliibbaa  mmaaoorrii
Cunoscutã din fotografiile de epocã ale palatului Cotroceni,

creaþia prinþesei este reprezentativã pentru « exotismul » expresiei,
neobiºnuit în mediul românesc.373 Nici proiectantul, nici construc-
torul sãu nu sînt cunoscuþi. Planurile, aflate la Muzeul Naþional
Cotroceni, poartã o semnãturã aproape ºtearsã « G. Sc. » – pro-
babil, G. Schnell, care a participat, alãturi de un J. Schnell, la
construcþia « cuibului ». Nici sursa de inspiraþie a colibei nu este
citatã în vreun document, dar putem presupune cã Maria împãr-
tãºea marea curiozitate a Europei occidentale pentru arta maori
la sfîrºitul secolului al XIX-lea. The Studio, celebra revistã ilus-
tratã englezã consacratã artelor plastice ºi aplicate ale vremii – aflatã
atunci ºi în biblioteca palatului regal –, prezenta în articolele sale
arhitectura ºi artefactele indigenilor din Noua Zeelandã. Existau
ºi studii ample consacrate istoriei acestei populaþii.374 În Franþa,

372 Idem. Prima colibã din grãdina palatului Co-
troceni a fost copiatã dupã un bordei þigãnesc din
împrejurimile Bucureºtiului. Construcþia sa poate fi
interpretatã ca o persiflare a stilului pretenþios din
reºedinþele regale (de comparat cu atitudinea lui
Carol I din 1866 faþã de instalarea ºatrei de þigani
în apropierea palatului).

373 Coliba maori de la Cotroceni nu s-a pãstrat.
Existã însã o a doua în parcul palatului Peliºor, ne-
identificatã pînã acum în ilustraþiile de epocã.

374 Shona Lowe Kallestroop (Universitatea St.
Andrews – Scoþia), care ne-a furnizat datele despre
receptarea europeanã a artei maori la cumpãna
veacurilor XIX ºi XX, menþioneazã articolele lui C.J.
Praetorius – « Sculptura maori » ºi « Casele maori »
din The Studio, vol. 21/1900 ºi 22/ 1901, precum
ºi lucrarea lui John White, Istoria veche a populaþiei
maori, în ºase volume, apãrutã la Wellington între
1886 ºi 1890.



160

Grãdinã versus cetate

Sarah Bernhardt îºi decora cabina sa de teatru cu obiecte maori,
iar Pierre Loti livra o imagine idilicã a insulelor din Mãrile Su-
dului. Crescuse ºi interesul lumii ºtiinþifice occidentale pentru
civilizaþiile ºi culturile tribale ale Pacificului de Sud – nenumãrate
obiecte din aceastã parte a lumii umpleau deja sãlile muzeelor
europene sau erau prezentate publicului la expoziþiile univer-
sale.375 Nu este exclus nici ca Maria sã fi aflat despre cultura maori
din corespondenþa cu vãrul sãu, viitorul rege George al V-lea,
care a adus obiecte maori din vizita pe care a întreprins-o în Noua
Zeelandã în 1901.

Oricare ar fi fost izvorul de inspiraþie al prinþesei, este lim-
pede cã nici respectarea cu acurateþe a modelului etnografic, nici

375 De pildã, Expoziþia Internaþionalã de la Paris
din 1889.

Coliba  maori.  Românii  au  numit
curioasa  construcþie  din  parcul
Cotrocenilor  « coliba  indianã »  –
evident,  prin  asociere  cu  stîlpii
totemici  ai  amerindienilor.  Ei  au
fost  fascinaþi  de  exotismul  insolit
al  formelor,  de  plastica  figurativã
accentuatã  ºi  nu  în  ultimul  rînd
de  aranjarea  prin  suprapunere  
a  motivelor  sacre.
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simbolistica lui primarã nu au interesat. Proiectatã ca o cãsuþã
pentru ceai – un fel de chioºc excentric, ce trebuia sã sublinieze
deliciile parcului –, coliba de la Cotroceni ignorã simbolismul
complex ºi funcþiile ceremoniale ale prototipului maori ce întru-
chipa trupul strãmoºului tribal comun. În Whare hui – tiparul
colibei maori –, stîlpul care uneºte baza cu acoperiºul reprezintã
ºira spinãrii ; în partea superioarã se aflã o mascã cioplitã, înfã-
þiºînd capul strãmoºului, iar fereastra unicã simbolizeazã ochii
acestuia. ªarpantele laterale ale frontonului sînt « mîini » ce se ter-
minã cu « degete », iar « grinzile-coaste » se sprijinã pe stîlpi ma-
sivi în care sînt sculptaþi alþi strãmoºi.376

La Cotroceni lipseºte ºi zidul despãrþitor cu uºã ºi fereastrã
micã – la origini, acesta separa pridvorul de camera ritualã. În
coliba tradiþionalã, pridvorul – important spaþiu de mediere între
funcþiile interiorului ºi cele ale exteriorului casei – era ordonat
de regulile stricte ale lui Tapu ºi Noa (« sacrul » ºi « lumescul »).
Avînd un singur spaþiu neobturat, coliba de la Cotroceni este lip-
sitã de elementul de tranziþie dinspre afarã spre înãuntru. Dacã
figurile umane stilizate sînt destul de bine imitate, bestiarul face
flagrante concesii repertoriului european. La coliba maori tra-
diþionalã formele animale nu apar niciodatã – o excepþie ar fi
construcþiile de tip patakas, dar chiar ºi în cazul lor lipsesc mami-
ferele de dinaintea sosirii europenilor, figurate fiind doar pãsãri.
În schimb, la Cotroceni, o ciudatã figurã bovinã (un zimbru ?)
apare în decoraþia în lemn. În plus, locul lui Rahui – o figurã ce
semnaleazã vecinãtatea suprafeþei sacre restricþionate a Tapu – este
luat de o troiþã româneascã.

În concluzie, dincolo de viziunea excentricã ºi contestatarã,
ce face apel la exotismul arhaizant, coliba maori reflectã la nivel
formal înclinaþiile Mariei pentru eclectism, plastica muralã accen-
tuatã, multe – ºi schimbãtoare – puncte de interes.377

376 Eilean Hooper-Greenhill – « Perspectives on
Hinemini. A Maori Meeting House », in Tim
Baninger & Tom Flynn (ed.) Colonialism and the
Object. Empire, Material Culture and the Mu-
seum, Routledge, Londra & New York, 1998, 
pp. 129-143.

377 Construitã, foarte probabil, dupã 1900, co-
liba maori de la Cotroceni a fost aleasã spre ana-
lizã în detrimentul altor « bordeie » anterioare,
deoarece exprimã cel mai bine ideea de necon-
venþional pe care regina Maria o asocia cu acest tip
de construcþie.


