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ARTA SI cEREMONIAL LA MESELE REGALE

INTRODUCERE

Care era ceremonialul Curtii la mesele
regale, ce fel de tinuta se impunea,
cine fusesera invitatii, ce obiceiuri
culinare existau, care erau serviciile de
masa si tacamurile folosite... toate sunt
intrebari frecvente ale vizitatorilor.

E

xpoziţia temporară
Artă şi ceremonial
la mesele regale îşi
propune să aducă
în prim plan acest
subiect, urmărind detalii din
viaţa cotidiană de la Curtea
Regală a României, consemnate
în jurnale, memorii, amintiri sau
în documente de arhivă.

IN ACEST CATALOG
Patrimoniul artistic al Muzeului
Naţional Peleş cuprinde
colecţii de artă decorativă
destinate odinioară meselor
regale: bogate servicii de
masă din argint şi porţelan,

servicii de pahare, tacâmuri
etc., garnituri de mobilier
necesar în sufragerii, dar şi
seturi de masă pentru călătorii,
utile în perioada deplasărilor,
a vânătorilor regale sau
picnicurilor. Achiziţionate
din manufacturi europene şi
orientale importante, ele sunt
obiecte de artă realizate de
artişti orfevri, sticlari, ceramişti
şi ebenişti de la sfârşitul
secolului al XIX-lea şi începutul
secolului al XX-lea, mărturii ale
fastului curţilor regale şi ale
unui “savoir vivre” de altădată.

MIHAIL IOAN GORGOI
Manager
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MIC DEJUN
SERVICIU DE CAFEA
SOLITAIRE
Compus din cafetiera,
zaharnita, ceasca si farfurie,
atelier Nymphenburg,
1890-1895,
portelan pictat

LINGURITA
Atelier german,
4/4 sec. XIX,
argint turnat, cizelat
FATA DE MASA
Atelier occidental,
4/4 sec. XIX,
matase brocata
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DESPRE ORGANIZAREA CURTII REGALE
Regele Carol I, Regina Elisabeta,
Principesa Marioara, Principesa
Elisabeta, Principele Carol, in
salonul pentru mic dejun al
Castelului Peles, circa 1910

DESPRE ORGANIZAREA CURTII
In timpul domniei Regelui Carol I, protocolul era strict si riguros,
luand forme mai democratice in perioada Regelui Ferdinand.
PROTOCOLUL a luat forme mai
democratice în perioada succesorului
său, Regele Ferdinand.
În accepţiunea lui Pierre-Yves
Monette ¹, autorul cărţii Métier
de Roi, protocolul este ansamblul
regulilor scrise în manieră de
etichetă. El include, pe lângă
formulele de adresare în scris sau
verbale, şi un anumit ceremonial
pentru activităţile la care iau parte
membrii Familiei regale, având la
bază practici exersate şi devenite
în timp, tradiţii. De altfel, la toate
Curţile europene exista o persoană
care deţinea funcţia de Mareşal
al Curţii, misiunea acestuia fiind
să vegheze la aplicarea corectă a
regulilor de protocol.

În România, un ceremonial de acest
gen a fost legiferat pentru prima dată
în anul 1875, când i s-a încredinţat
lui Theodor Văcărescu, Mareşal al
Curţii, redactarea unei lucrări privind
protocolul de la Curte. Văcărescu
preciza faptul că la baza întocmirii
acestui protocol au stat reguli şi
obiceiuri deja folosite la Curţile
domneşti ale Principatelor Române.
Mareşalul Curţii Domneşti avea
rang de înalt demnitar al Statului şi
reprezenta oficial Curtea pe lângă
autorităţile publice. El aproba
programul audienţelor, acorda
brevete şi licenţe furnizorilor Curţii,
organiza serbările, ceremoniile şi
călătoriile Familiei Domnitoare.
Mareşalul angaja personalul şi

administra fondurile, iar pentru
îndeplinirea atribuţiilor, avea un
departament administrativ.
Maestrul de ceremonii, subordonat
Mareşalului Curţii era considerat şeful
protocolului. Între sarcinile care îi
reveneau se numărau corespondenţa,
evidenţa audienţelor şi programul
solemnităţilor precum şi stabilirea
protocolului specific diferitelor
ocazii.
Prefectul Casei, care dispunea de
un buget propus şi supervizat de
Mareşal, se ocupa de întreţinerea
tuturor bunurilor, gospodărirea
interioară a reşedinţelor şi asigurarea
confortului suveranilor în reşedinţe şi
în călătorii.²
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FOTOGRAFIE
Principesa Maria la masa cu
ofiterii Garzii Regale, circa 1910
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STRUCTURA CURTII REGALE

STRUCTURA
CURTII REGALE si ATRIBUTII

S

tructura Curţii era
împărţită după
cum urmează: Casa
Civilă, Casa militară
şi Casa Doamnei.
Casa Civilă includea demnitarii
şi persoanele cu atribuţii
la Curte, administratorii
acesteia, personalul care
se ocupa de funcţionarea
fundaţiilor, consilierii pe
diferite probleme. Atribuţiile
personalului din Casa civilă
erau următoarele: întreţinerea
palatelor, grajdurilor şi a
garajelor regale, precum şi a
Domeniilor. Personalul se ocupa
de funcţionarea asociaţiilor şi
fundaţiilor care depindeau de
rege şi regină, de secretariat,
arhivă şi biblioteca regelui.

domnişoarele de onoare, un
secretar, o cititoare şi o mare
maestră a veşmintelor.²

platou de argint
Atelier Schleissner
& Sohne, 4/4 sec.
XIX, argint, detaliu

Doamnele de onoare se ocupau
de programarea audienţelor,
îi ţineau companie Elisabetei,
citeau şi brodau împreună cu
ea, discutând ultimele zvonuri.
De obicei, domnişoarele de

onoare erau alese din familiile
aristocratice, Doamna luându-le
sub protecţie şi asigurându-le
ascensiunea în societate şi
intrarea în lumea mondenă.³

Casa militară era formată din
adjutanţi şi garda personală a
Suveranului.
Casa Doamnei (Reginei) era
deservită de doamnele şi
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BUCATARIA, BUFETUl si FURNIZORII

O

rganizarea Curţii
cuprindea, pe
lângă celelalte
compartimente
bucătăria şi
bufetul, al căror rol era clar
delimitat. În cazul bucătăriei,
principalul răspunzător de
activitatea desfăşurată în acest
segment era bucătarul şef,
Ignace Goldberger, secondat de
doi ajutori de bucătari, alături
de aceştia funcţionând un
patiser şi un responsabil cu
gheaţa².
Printre furnizorii care erau
prezenţi la Curtea lui Carol
I, se număra Casa „Capşa”,
cofetarul Fialkovsky & Comp,
băcanul Ioan Angelescu,
magazinul englez W.Nathanson
& M.Ornstein şi firma Jules
Bogusz, specializată în vânzarea
fructelor de mare, brânzeturilor
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FOTOGRAFIE
Principesa Maria
la masa pe terasa,
Osborne House,
circa 1910

SOLNITE
Atelier
Wollenweber,
4/4 sec. XIX, argint
aurit, detaliu
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fine etc., negustorii Adhemar
Labouret şi Adolphe Fairon care
comercializau băuturi spirtoase,
cognac şi vinul de Drăgăşani “la
veadră” ş.a. renumiţi în epocă,
unii dintre ei deţinând, mai
târziu, şi titlul de Furnizori ai
Curţii Regale.

Cu o disciplină de netăgăduit,
toate cheltuielile erau înscrise
în facturi explicite, care se
păstrează şi astăzi, iar sumele
se calculau lunar în registre
speciale.

ARTA SI CEREMONIAL LA MESELE REGALE

PROTOCOL
LA curtea
regala

D

iscreţia şi
comportamentul
sobru erau
obligatorii pentru
orice membru al
personalului Curţii Regale.
Subiectele de conversaţie
cu Majestăţile Lor trebuiau
alese cu grijă, nefiind permise
subiecte politice, cu referire la
religie sau cu caracter foarte
personal.

PROTOCOLUL LA CURTEA REGALA

Reginei, din partea Mareşalului
Curţii:
“Cu regele trebuie să vorbiţi
despre pictură, arte frumoase,
istorie, geografie, cifre, statistici,
niciodată politică. Nu sunteţi
nici francez, nici alsacian, nici
rusofil, nici bulgar, nici turc, nu

CE ESTE UN
SERVICIU
SOLITAIRE?

sunteţi decât spectator şi auditor
impasibil a tot ceea ce se va
face şi se va spune! V-am spus
că Reginei i se sărută mâna. Nu
o veţi face chiar de la început, ci
numai când v-aţi familiarizat cu
ea, vă veţi obişnui cu obiceiurile
Ţării şi ale Curţii” […] “Regele este
catolic, Regina protestantă, ţara
ortodoxă, să nu vorbiţi despre
religie… Să nu-i vorbiţi niciodată
Reginei despre copila ei care a
murit”.³

Serviciul solitaire este un serviciu de ceai destinat
unei singure persoane. Este compus din ceainic,
zaharniţă, ceaşcă şi farfurioară. Manufacturile
europene au creat servicii din porţelan fin, pictate
manual.

Iată o parte din sfaturile primite
de către un viitor secretar al
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SUFRAGERIA
CASTELULUI PELISOR

SERVICIU PORTELAN
Atelier Rosenthal Selb,
circa 1932,
portelan

TACAMURI
Atelier Solingen,
4/4 sec. XIX,
argint
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PROTOCOL LA CURTEA REGALA

PAHARE TIFFANY
Atelier Tiffany, New York
1905,
sticla favrile
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FOTOGRAFIE
Regele Carol I si Principele
Ferdinand, salutati de
Principele Carol al II-lea,
circa 1900
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PROGRAMUL ZILNIC AL REGELUI

PROGRAMUL
ZILNIC

AL REGELUI CAROL I si al
Reginei elisabeta la sinaia

Î

ncă de la venirea sa în România, Carol I
avea un program bine stabilit, inspirat de
protocolul de la Curtea regală din Berlin.
Fiind o fire disciplinată, regele respecta
întotdeauna programul zilnic, regulă pe care o
impunea şi oaspeţilor săi.
Încă de dimineaţă, Regele ieşea la plimbare,
îmbrăcat în costum civil şi însoţit de aghiotantul
său. După plimbarea de dimineaţă, urma micul
dejun cu Regina Elisabeta în salonul pentru micdejun şi apoi primea corespondenţa. Mareşalul
Curţii era prima persoană pe care regele o
primea. Acesta aducea raportul zilnic şi aştepta
ordine.
La ora 10:30, regele era pregătit în Cabinetul
său pentru primirea audienţelor. Veneau
miniştri care prezentau regelui diferite proiecte
şi decrete. După discuţii punctuale, suveranul
urma să le aprobe. Prânzul începea întotdeauna
la ora 13, oră care trebuia respectată cu sticteţe.
Oaspeţii erau aşteptaţi de către suverani în Sala

maură. După dejun, Regele Carol avea obiceiul
să se plimbe prin grădina castelului sau prin
oraş. După amiază se ocupa de alte audienţe.
Între orele 14 - 16, Regina scria, broda, citea sau
se odihnea.
La ora 17:00, Regele lua ceaiul cu Regina, apoi
se interesa de personalul administrativ al Curţii.
Înainte de cină, aveau loc seratele muzicale şi
literare, organizate de Regina Elisabeta, de două
ori pe săptămână.
Cina era servită la ora 20:00 şi participau
oaspeţi apropiaţi ai familiei regale. După cină,
oaspeţii se retrăgeau, iar Regele juca biliard
împreună cu secretarul său, Louis Basset,
cu doctorul Young sau cu sculptorul Martin
Stöhr. Regina Elisabeta rămânea în compania
doamnelor de onoare. La ora 23:00 se stingeau
fără excepţie, toate luminile la castel.³
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FOTOGRAFIE
Principesa Maria si
Printesa Elisabeta
la picnic in muntii
Bucegi,
circa 1900

BOMBONIERA
Atelier german,
1/4 sec. XX,
argint, email,
cabosoane, detaliu

PROTOCOLUL
CURTII
Protocolul micii Curti a principilor
mostenitori Ferdinand si Maria era
mult mai relaxat.

D

e-a lungul timpului,
devenit suveranul
României, Ferdinand
va adopta un
program mai riguros,
care amintea de programul
unchiului său, Carol I.
Vara şi iarna, Ferdinand se
trezea la ora 7.30, urma baia
zilnică, micul dejun destul
de sobru, apoi se prezentau
copiii pentru sărutul mâinii, iar
Principele se întreţinea câteva
minute cu ei.
Activitatea unei zile normale
începea la Cotroceni abia
după micul dejun de la orele
9 dimineaţa ce se servea în
holul etajului al doilea pentru
amândoi Principii, după
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obiceiul din străinătate: cafea
cu lapte sau ceai; pâine prăjită
sau franzeluţe, unt, miere sau
marmeladă, fructe. Principelui
Ferdinand i se servea pe lângă
acestea şi ouă, fripturi la grătar
sau schniţel cu cartofi. Micii
principi erau serviţi în camera
copiilor.
La ora 10.00, intendentul
prezenta «meniul zilei şi
programul de lucru». Urmau
audienţele la Palatul Regal din
oraş. Plimbările erau rare şi
scurte.
Dejunul se lua la ora 13.30,
întotdeauna cu oaspeţi. Uneori,
numărul invitaţilor ajungea
la 24, persoane de diverse
categorii şi profesii. În zilele

obişnuite, când nu aveau
invitaţi, se servea o masă
foarte bună, gustoasă, uşoară,
compusă din cel mult trei feluri
urmate de prăjituri, fructe, cafea
şi vin numai indigen. “Principele
nu aprecia decât bucatele gătite
fără cusur şi avea simţul gustului
foarte sensibil. Deseori făcea
observaţii asupra modului de
preparare; am avut ocazia de
nenumărate ori să citesc aceste
observaţii asupra modului de
gătit trimise şefului bucătar
pe un bileţel şi ne minunam
cu toţii de unde ştie Principele
aşa de precis cum anume
trebuie gătite unele feluri mai
deosebite. Principesa Maria care
se deprinsese cu bucătăria de la
Coburg, a adus prin anul 1900

TAVA
Atelier Paul Telge,
4/4 sec. XIX,
argint aurit,
detaliu
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de acolo pe şeful bucătar Edner,
care a funcţionat la Cotroceni
până la încetarea din viaţă a
Reginei Maria şi pe urmă a trecut
la Palatul Regal din Belgrad, în
urma dorinţei exprimate de fiica
ei, Regina Mărioara”.
La orele 13, 15, Maestrul
Curţii, adjutantul de serviciu,
secretarul particular şi doamna
de onoare erau prezenţi în
Salonaşul bizantin, antecamera
sufrageriei de la etajul I. După
amiaza, Ferdinand se ocupa
de documentele oficiale şi
de citirea ziarelor străine şi
româneşti. Nu participa la
ceaiul de la ora 17 oferit de
Principesă. Cina de la ora 20,
avea loc în cercul restrâns al
familiei. La această reuniune
Ferdinand «aşa de zgârcit la
vorbă în general, era guraliv,
vesel, amator de glume».
După cină, continua să lucreze
până la ora 1.00- 2.00 sau
uneori până în zori. Ferdinand
mergea cu plăcere la teatru
şi aprecia muzica populară şi
lăutărească.
Protocolul de la Curtea Regală,
uneori chiar rigid, nu excludea
grija faţă de viaţa personală a
angajaţilor şi a familiilor lor.
Copiii Doamnelor de onoare
şi ai apropiaţilor (miniştri,
demnitari) erau deseori invitaţi
la Palatul Cotroceni şi la
Castelul Peleş.
În sufrageria copiilor din Palatul
Cotroceni, în prezenţa «nursei»,
aceştia vor mânca, împreună cu
copiii cuplului princiar, ceai cu
gustări sau dulciuri. Urma apoi
siesta. Între aceşti copii s-au
legat uneori prietenii trainice,
care nu s-au lăsat afectate de
diferenţele de rang ³.
La Peleş, copiii erau acceptaţi
la ceaiul de după-amiază
care se servea în serviciul de
porţelan Meissen. Venirea
reginei Elisabeta la ceai era
o mare bucurie, căci ea ştia
să inventeze distracţii pentru
copiii intimidaţi de decor şi

PROTOCOLUL CURTII

de protocol. Foarte apreciate
erau vizitele la grajdurile
regale, pentru a hrăni poneii
norvegieni sau vizitele în
Apartamentul numeroaselor
pisici ale reginei.
În zilele ploioase se servea
ceaiul pentru copiii perechii
princiare şi prietenii lor
în turn, la Pelişor. Această
cameră fusese aleasă pentru
priveliştea deosebită pe care o
oferea. Nu departe de Pelişor,
în pădure, principesa Maria
comandase arhitectului Karel
Liman construirea unui «cuib»,
o căsuţă căţărată în brazii din
pădure, numită « Juniperus »,
iar Prinţul Carol (viitorul Carol
II) îşi construise o cabană de
cercetaş, un fel de mic bordei,
în faţa căruia se aprindea focul
şi se fierbea într-un ceaun apa
pentru ceai. Pe cărbuni se cocea
pâinea sau porumbul. Ceaiul
se servea pe măsuţe joase,
înconjurate de scăunaşe din
lemn cu trei picioare.
Când copiii invitaţi la Peleş îl
întâlneau în parcul Castelului
pe Regele Carol I, acesta se
apleca şi îi săruta uşor pe
obraz, le vorbea cu blândeţe.
Copiii însă erau întotdeauna
intimidaţi şi îmbujoraţi de
emoţie.
La sfârşitul toamnei, perechea
regală revenea în Bucureşti,
instalându-se la Palat. Iarna
se reluau activităţile cercului
literar şi muzical al Elisabetei.
Erau invitaţi, pe lângă scriitori
şi muzicieni remarcabili, tineri
artişti care aveau nevoie de
încurajări. Seara, uneori regina
organiza seri de prezentări de
filme artistice pentru tineretul
de la palatul Cotroceni: copiii
familiei princiare aveau voie
să-şi invite prietenii.
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MOMENTUL
MESEI
Pranzul si cina s-au servit mereu la ore fixe.
Invitatii erau de obicei ministri retinuti dupa
audiente, maresalul Palatului, aghiotantul de
serviciu, doamnele de onoare, locotenentul
din regimentul de serviciu in corpul de garda.
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Locurile la masă, de lângă
perechea regală erau semnalate
din vreme de către aghiotant
pe un plan al mesei, pe care
fiecare invitat îl consulta
înainte de a intra în sufragerie.
În Ceremonialul Curţii era
specificat faptul că, «la Curtea
României, ca şi la aceea a
Belgiei, la masa Domnitorului
toate locurile sunt deopotrivă
onorabile».
Pentru prânzurile de gală
la Curte se trimiteau din
timp invitaţii din ordinul
Domnitorului de către
Mareşalul Curţii. Invitaţiile
conţineau, în afară de nume
şi calitatea invitatului, ora
prânzului şi ţinuta obligatorie.
La Sinaia, ritualul mesei îl

ARTA SI CEREMONIAL LA MESELE REGALE

urma pe cel de la Bucureşti,
dar era mai relaxat. La masă,
pe lângă Familia Regală şi
obişnuiţii Casei Regale (rudele
Suveranilor, personalul civil şi
militar al Palatului, arhitectul,
bibliotecarul Palatului,
medicul), erau deseori invitaţi
muzicieni (George Enescu,
Grigoraş Dinicu sau muzicieni
străini) şi un grup de tineret
(fiice ale doamnelor de onoare
sau ale familiilor aristocrate),
la prezenţa cărora Regele
ţinea în mod deosebit, pentru
înveselirea mesei.
Când suna gongul, Regele
Carol I şi Regina Elisabeta se
întâlneau în Sala Maură cu
oaspeţii zilei şi se îndreptau
spre sufragerie.
Masa era elegantă, serviciile din

FOTOGRAFIE
Sufrageria
Castelului Peles
in Monografia lui
Bachelin, 1893

MOMENTUL MESEI

porţelan de Meissen, paharele
din cristal şi tacâmurile din
argint străluceau în lumina
difuză a candelabrelor.

după cină, se jucau jocuri de
societate. Miza era o plimbare
la Braşov cu automobilul
Palatului.

Toţi cei prezenţi aşteptau ca
Regele să se aşeze primul, iar
la plecare toată lumea se ridica
atunci când regele părăsea
masa. Nu era indicat ca cineva
să se ridice în timpul mesei.
În prezenţa Regelui la masă,
nimeni (nici membrii Familiei
Regale) nu putea începe un
nou fel de mâncare înaintea
suveranului. În timpul mesei,
suveranul rupea tăcerea
cu câteva cuvinte. Începea
conversaţia, tonul era scăzut
dacă Regele părea suferind sau
preocupat. Dar în general, se
glumea, se râdea mult. Seara,

În timpul croazierelor pe
Dunăre, masa se lua pe vapor
sau, deseori, într-un cadru
rustic, la « pescărie », într-un
chioşc foarte original decorat
cu plase, năvoade şi nuferi.
Se servea ciorbă pescărească,
icre negre şi crap la proţap.
Protocolul era foarte relaxat.
Uneori erau organizate mese
oficiale pe iaht. La masă,
fiecare avea locul său stabilit
prin protocol, care cerea o
alternanţă a gazdelor şi a
musafirilor. Meniul era bogat şi
specific unei mese oficiale.
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SERATELE
DANSANTE

eratele de la Cotroceni
au fost întotdeauna
foarte apreciate
de societatea
bucureşteană. »Cum
se răspândea zvonul că va avea
loc una, începeau, pe lângă
mareşalul Palatului, generalul
Robescu, intervenţiile pentru
invitaţii. Principii hotărâseră să
nu fie invitate decât persoanele
care le erau cunoscute şi lista
acelor care urmau a fi invitaţi
trebuia să fie supusă Principilor,

care nu de puţine ori făceau
ştersături.”

FOTOGRAFIE
Regina Elisabeta
impreuna cu
domnisoarele de
onoare, circa 1878

La aceste serate invitaţii erau
mai ales tinerii cărora le plăcea
dansul. Ţinuta musafirilor era
elegantă, de bal: doamnele
decoltate, domnii în frac sau
uniforme strălucitoare. Principii
deschideau balul acompaniaţi
de muzica de dans a formaţiei
Ciolac.
“Bufetul era impresionant.

Pentru organizarea sa avea
loc mai întâi o solemnă
conferinţă cu generalul
Robescu, secretarul dr. Tamm,
intendentul, şeful bucătar,
patisierul şi pivnicerul. Se
comanda telegrafic muşchi şi
carne de viţel de la o renumită
firma din Viena, fructe de la
Berlin, vin din ţară, vânat de tot
soiul, curcani şi peşte. Pateurile
de ficat de gâscă sau de iepure
ale lui Edner erau extrem de
apreciate de toţi cunoscătorii
întru ale delicateţelor. Nu mai
vorbesc de furniturile băcăniei
la « Câinele negru » a lui Ion
Tzetzu din Lipsani, cu toate
specialităţile din Paris.
Patiserul aducea pe lângă
marea diversitate a prăjiturilor
şi câte o piesă monumentală, o
întreagă construcţie zaharoasă,
şi câte un tort sub formă de
turn cu 5 sau 6 etaje, că nimeni
nu avea curajul să-l atace întâi,
până nu venea principele să-i
dea o puternică lovitură de
cuţit! Apoi erau limonadele,
îngheţate, parfaits-uri, oranjade.
Pe tăvi lungi de argint se
aşterneau struguri cu boabe
mari ca de chihlimbar, migdale
prăjite în sare, prune de Agen,
mere, pere şi portocale în
piramide. Vinuri de ale noastre
din cele mai vechi, Odobeşti şi
Drăgăşani, şi mai ales şampanie
franceză din cele mai fine soiuri.
Se servea cognac, licheururi,
cafele negre, ţigarete, ba chiar
şi ţigări de foi. “
În anul 1885, Regina Elisabeta
a sugerat ca, la balul Curţii,
doamnele să îmbrace vechiul şi
frumosul costum ţărănesc. Pe
lângă doamnele care, la diverse
serate, îmbrăcau ia şi catrinţa
din proprie iniţiativă pentru
a fi mai originale şi pentru
a-şi demonstra patriotismul,
erau organizate şi unele baluri
tematice unde costumul
naţional era ,,de rigoare”.
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E

ste oare un adevăr
atunci când se asociază
mesele copioase cu
expresia “am mâncat ca
un rege”?

Regele Carol I mânca puţin şi
în general, se rezuma la mese
formate din legume şi iubea
mult fructele.
Preferată era şi carnea de vită
şi viţel: cotlet, file, ficat, creier.
Vânatul era şi el pe placul
perechii regale: se pregăteau
potârnichi, iepuri, raţe şi gâşte
sălbatice, porci mistreţi. Regina
Elisabeta comanda lapte de
bivoliţă, adus de la lăptăria
unui francez, Thierry. Bucătăria
franţuzească era cea mai
prezentă, timp de 30 de ani,
bucătarul şef al Regelui Carol I
(,,Chef de bouche de sa Majesté
le Roi de Roumanie”) a fost un
francez, ,,Papa Gillet”, patronul
de mai târziu al restaurantului
,,Frascati”, unul dintre cele
mai renumite restaurante
bucureştene din epocă.
La Peleş masa era pregătită
în bucătăria de la subsol
a castelului, unde se afla
şi colecţia de vinuri. Cele
franţuzeşti erau preferatele
regelui, „Bordeaux” în special.
La masă se aduceau însă şi
unele vinuri româneşti, de la
viile Brătianu şi Drăgăşani.
Berea era furnizată de fabrica
Azuga, mai exact sortimentele
Caraiman şi Salvator. Platourile
erau aduse de la subsol cu un
lift până la nivelul sufrageriei,
aflată la parterul înalt al
castelului. 6

Meniurile erau scrise zilnic, pe
foi de hârtie albă, purtând cifrul
Carol I surmontat de coroană,
iar pentru dejunurile speciale
cu invitaţi importanţi, acestea
erau elaborate, devenind mici
opere de artă grafică: pictate
policrom în peniţă, purtând

MENIURI
REGALE
denumirile felurilor culinare în
limba gastronomiei, franceza.
În perioada anilor 1930-1940,
bucătar al Casei Regale din
România a fost Iosif Strassman,
format la şcoala francezului
Auguste Escoffier, « rege
al bucătarilor şi bucătar al
regilor », ofiţer al Legiunii de
Onoare. Deşi era de origine

MENIU
Invitatie la dejun la
Palatul Cotroceni in
septembrie 1896

german, urmase cursurile
Şcolii Cordon Bleu, la Paris şi
cunoştea fără cusur bucătăriile
franceză şi italiană, ca şi pe
cele din Germania şi Anglia,
Iosif Strassman a îndrăgit
gastronomia românească. În
anii în care gătea la Cotroceni,
la Palatul Regal sau la Castelul
Peleş, el a fost cel care, sprijinit
şi de Regina Maria, a introdus
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FOTOGRAFIE
Sufrageria Regala
din Castelul Peles,
2012

meniurile în limba română şi,
mai ales, meniurile cu preparate
româneşti. Borşurile noastre,
sarmalele şi tochiturile îşi
făceau încet loc printre “Oxtail”,
“Vol-au-vent” şi “Dindoneau à
la parisiènne”.
Mai mult chiar, Strassman
creează feluri noi de bucate
pe care le numeşte folosind...
toponime româneşti (asta,
bineînţeles, pe lângă suita de
feluri de mâncare ce poartă
numele membrilor familiei
regale şi pe cele ale oaspeţilor
ei de seamă). Prăjitura Caraiman
a fost creată în bucătăria de
la Peleş, ea fiind, de fapt, un
dublu omagiu adus muntelui pe de o parte - şi fiului rebel al
Reginei Maria, principele Carol
care abdicase, la titlul lui de
moştenitor, pentru a deveni,
simplu, “cetăţeanul Carol
Caraiman”.

PLAN DE MASA
Asezarea invitatilor
la masa, 1880

MENIU
Meniul unui dineu
formal organizat in
sufrageria Castelului
Peles, 1910

Strassman a pregătit, la
Stâna Regală de la Sinaia, şi
câteva “prânzuri pe pajişte”,
unele dintre ele chiar pentru
evenimente importante,
precum nunta Principesei
Ileana, în 1931, sau jubileul
Inaugurării Castelului Peleş,
în anul 1933. Obiceiul era ca
la aceste ieşiri la iarbă verde
să se gătească româneşte. Nu
lipseau păsările şi purceii la
frigare, sărmăluţele şi, uneori,
mititeii. La sărbătoarea
Semicentenarului Castelului
Peleş, în 25 septembrie 1933,
Strassman a pregătit următorul
meniu:

Sterlet à la Parisiènne/Cegă à la
Parisiènne
Pilaf Roustem-Bey
Canetons à la Bouquetière/
Boboc de raţă à la Bouquetière
Salade de Sinaia/Salată Sinaia,
Parfait Château Pelech/Îngheţată
Castelul Peleş
Croquettes au Chester/Crochete
cu brânză
Fruits/Fructe

Strassman a creat reţete,
dar a şi îmbunătăţit reţete
“clasice”româneşti. Sărmăluţele
lui în foi de viţă, spre exemplu,
se pregăteau cu carne de viţel
sau de miel; se fierbeau în borş
de putină, cu un sos de făină şi
bulion, pregătit aparte şi turnat
peste sarmale.
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V

asile Alecsandri,
Ion Luca Caragiale
şi George Enescu
erau deseori
invitaţi la mesele
regale de la castelul Peleş.
Tânărul Enescu se simţea bine
la Sinaia, dar avea o singură
problemă la Peleş şi nu chiar
de neglijat: masa. În Destăinuiri
despre George Enescu, Ilie
Kogălniceanu, fiul Ninetei
Duca, povesteşte despre
ce se întâmpla: „Protocolul
impunea însă reguli stricte
la masa regală, şi anume ca
regele şi regina să fie serviţi
primii, în acelaşi timp. Regele
Carol mânca puţin şi repede.
Cum termina i se lua farfuria,
şi, în acelaşi timp, se ridicau şi
farfuriile celorlalţi comeseni,
indiferent dacă aceştia mai
mâncau sau nu. Asta însemna
că ultimii serviţi nu apucau
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FOTOGRAFIE
Vizita Imparatului
Franz Josef, 1896

uneori să-şi golească farfuria.
Enescu – fiind cel mai tânăr,
era servit de obicei ultimul
– trebuia deci să mănânce
repede“.
Potrivit lui George Enescu, un
gurmand recunoscut, avea şi

FOTOGRAFIE
George Enescu
cantand la vioara in
cadrul unei serate la
Castelul Peles,
circa 1910

momente de satisfacţie plenară:
când se serveau crenvurşti sau
porumb fiert. Nu pentru că îi
plăceau mai mult decât altele:
„Se bucura însă când se serveau
crenvurştii, care se mâncau cu
mâna, ca şi porumbul fiert. Se
evita anevoioasa manipulare
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La Sinaia, Regele Carol I
impunea Principilor mostenitori
participarea la programul zilei,
mai ales la dejunuri si receptii.

FOTOGRAFIE
Vasile Alecsandri,
un frecvent invitat
al Casei Regale,
circa 1870

cu furculiţa ce se înfigea greu
în două, trei boabe, conform
uzanţelor...“
La Sinaia, Regele Carol I
impunea Principilor moştenitori
participarea la programul
zilei, mai ales la dejunuri şi
recepţii. Familiei Princiare îi
revenea sarcina organizării
plimbărilor cu caii, prin
împrejurimile Sinaiei pentru
membrii delegaţiilor militare
din străinătate. În programul
oaspeţilor familiei Regale
şi Princiare a intrat curând
vizitarea colibei Juniperus –
căsuţa formată din trei camere,
construită între crengile unor
brazi uriaşi. Chiar Regele Carol
insista ca musafirii lui să fie
primiţi acolo, la ceai. Vizitatorii
căsuţei Juniperus îşi înscriau
numele într-un registru la Casa
de oaspeţi.

FOTOGRAFIE
Viitorul Rege al
Angliei, Edward al
VII-lea intr-o vizita
la Sinaia, 1888

La 9 iulie 1888, Titu Maiorescu,
ministrul instrucţiunii şi cultelor
l-a numit pe I. L. Caragiale
director general al teatrelor,
post care echivala cu direcţia
Teatrului Naţional din Bucureşti.
Noul director s-a implicat
imediat în pregătirea stagiunii
teatrale de toamnă. Mai era

o lună până la începerea
stagiunii, când regina Elisabeta
i-a încredinţat misiunea de
a organiza reprezentaţiile
ce urmau să se desfăşoare
la Peleş, cu prilejul vizitei în
România a prinţului moştenitor
al tronului Marii Britanii, prinţul
de Wales, viitorul rege Eduard
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al VII-lea (1901-1910).

traducerea piesei.9

Ca şi predecesorii săi, Caragiale
era poftit la Palat ori de câte ori
Regina Elisabeta (Carmen Sylva)
avea câte o serată artistică, mai
cu seamă că îl aprecia mult
ca autor dramatic şi scriitor în
general.

Programul prevedea
desfăşurarea a trei spectacole,
cu folosirea unui corp de 50
de actori amatori, aleşi din
personalul Curţii regale şi din
anturajul official.10

Întrucât vizita prinţului de
Wales era programată pentru
luna septembrie, Caragiale s-a
deplasat la Sinaia, unde a stat
trei săptămâni (o lună, după alte
surse). Pentru a da o acoperire
legală absenţei lui Caragiale
de la Teatrul din Bucureşti, se
pare că el a fost numit temporar
director al teatrului regal de
la castelul Peleş. Locuia chiar
la castel şi lua masa cu regele.
() Ca organizator, Caragiale
s-a ocupat de toate aspectele
reprezentaţiilor proiectate.
Evident, ţinând seama de
îndrumările reginei în alegerea
repertoriului şi a interpreţilor,
dar având o mai mare libertate
la punerea în scenă şi regie.
Având de gând să folosească în
spectacol unele scene din Visul
unei nopţi de vară, Caragiale
s-a adresat lui A. Stern pentru
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Tablourile vivante, în număr de
14, erau astfel alese şi puse
în scenă, încât să formeze
acrostihul Prince of Wales.5
Moştenitorul tronului britanic a
fost primit cu mare fast la Peleş,
iar reuşita spectacolului a fost
deplină. Mulţumit de prestaţia
lui Caragiale, regele Carol I l-a
decorat cu Steaua României, în
grad de cavaler.11
În anul 1896, an în care
legăturile dintre România
şi statele europene se
îmbunătăţesc, Împăratul Franz
Iosef, Regele Alexandru al
Serbiei, Marele Duce Boris
şi Regele Carol I asistau la
Inaugurarea Canalului Porţile
de Fier ale Dunării. Cu această
ocazie, Grigore Capşa a lansat
în onoarea Regelui Carol
I prăjitura ,,Carol I”, iar în
onoarea Regelui Alexandru al

Serbiei şi a Marelui Duce Boris
Vladimirovici, fratele ţarului
Nicolae al II-lea, ciocolata şi
bomboanele ,,Alexandre” şi
respectiv ,,Boris”.
Împăratul şi Regele Carol s-au
îndreptat spre Bucureşti, unde
pe 28 septembrie au fost
întâmpinaţi de Regina Elisabeta
şi de tânăra pereche princiară.
Vizita a cuprins o trecere în
revistă a armatei pe câmpul de
la Cotroceni, unde «participă
douăzeci de regimente şi unde
câmpul vast era tivit de o
mulţime numărând vre-o sută
de mii de oameni ».12
Regina Elisabeta privea parada
din trăsura à la Daumont,

BOMBONIERA
Atelier Meissen,
4/4 sec. XIX,
portelan pictat

CARAFA
Atelier Thomas
Webb,
1/4 sec. XX,
cristal, detaliu
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înconjurată de doamnele ei de
onoare, iar Principesa Maria îi
însoţea călare, alături de Rege
şi de Împărat.
A urmat vizita particulară la
Sinaia. Aici Impăratul a fost
întâmpinat de o numeroasă
populaţie rurală, lângă un
arc de triumf împodobit cu
produsele pământului. Vizita
a căpătat un caracter familial,
intim. Micul dejun s-a luat pe
o pajişte alpină, numită Stâna
Reginei, lângă ferma înfiinţată
de Regina Elisabeta, într-o
cabană din trunchiuri de copaci.
Seara, la ora 19.30, a fost un
dineu pentru 40 de persoane,
după care s-a vizitat castelul.
A doua zi au urmat plimbările
prin împrejurimi şi dineul
care a avut loc la ora 19.00,
iar la 20.00 a început serata
muzicală. Împăratul a fost foarte
impresionat, iar la plecare s-a
organizat un spectaculos foc de
artificii.
Despre ce discutau cei doi
suverani la întâlnirile lor cel
puţin anuale? La 3 mai 1910,
regele Carol îi răspundea lui
Müntz, de la ziarul “Neue Freie
Presse”, care-i lua un interviu,
că de fiecare dată se bucura
să-l vadă pe Franz Joseph, pe
care-l respecta. Dar nu era cazul
să se dea prea mare importanţă
întâlnirilor dintre monarhi,
adaugă el. “Suveranii... ca simpli
muritori vorbesc între ei simplu
şi omeneşte, schimbă idei fără
nici o poză. Nu iau atitudini
istorice”.
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mai mulţi îmbrăcaţi în costume
ţărăneşti tradiţionale (C.F.R. a
oferit tichete gratuite la clasa
I celor care au preferat portul
popular). Pe peronul gării au
venit regele Carol I ( îmbrăcat în
uniformă de colonel austriac),
regina Elisabeta, copiii cei
mari ai principilor moştenitori,
miniştri, generali, diplomaţi,
politiceni locali.
Veşminte şi bijuterii scumpe,
haine militare şi decoraţii, port
popular, feţe simandicoase,
steaguri, flori, urale, muzică.
Aceasta a fost atmosfera
primirii arhiducelui pe peronul
gării din Sinaia şi a drumului
făcut apoi până la Peleş. În
program era inclusă şi o slujbă
religioasă la mănăstirea Sinaia,
dar aceasta a fost anulată în
ultimul moment, pentru că
„în Austria nu se obişnuieşte
ca atunci când un membru al
Casei Imperiale soseşte într-o
localitate să se serbeze oficii
religioase”. Seara, la ora 20, a
avut loc dineul oficial la castel,
la care au participat 60 de
persoane.
În anul 1909, vizita Principelui
Moştenitor al Germaniei,
Wilhelm, a comportat
protocolul obişnuit la castel, la
care s-a adăugat, ca o concesie
pentru tinereţea lui, o petrecere
câmpenească pe domeniul de
la Buftea, reşedinţa Prinţului
Ştirbei, «petrecere cinstită
de Regele Carol şi de Regina
Elisabeta”. 13

În anul 1909, regele Carol al
României l-a invitat la Peleş,
pentru o vizită privată de
câteva zile, pe arhiducele Franz
Ferdinand împreună cu soţia sa,
contesa Sophie Chotek.
Sinaia a fost împodobită cu
ramuri de brad şi cu drapele
(româneşti, austriece şi
maghiare). Atmosfera de
sărbătoare a fost amplificată de
mulţimea uriaşă de oameni, cei
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RETETE IOSIF
STRASSMAN

PICTURA
Natura statica, Floris
van Dyck, 1610

Boboc de rata à la Bouquetière

B

obocul de raţă se
brezează (se coace
la foc moale, într-o
cratiţă cu capac, în
suc propriu), se pune
pe un platou şi se acoperă
cu sos demi-glacé. Pentru a
obţine sosul demi-glacé se
face un rântaş din grăsime (nu
se va folosi însa niciodată unt)
şi faină, lăsate pe foc moale
până ce făina începe să se
rumenească uşor.
Se subţiază acest rântaş cu fond
brun (obţinut din supă de oase
de vită, puţină slănină, ceapă,
morcov, sare şi piper), până
se obţine un sos limpede, în
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care se dizolvă puţină pastă de
tomate. Se pune la foc mic şi se
lasă să fiarbă până scade, luând
din când în când grăsimea care
se ridică şi care îi dă un aspect
neplăcut.
Fierberea prelungită ajută la
eliminarea impurităţilor şi la
limpezirea sosului.
Garnitura Bouquetière are la
bază morcovi, napi, cartofi tăiaţi
cuburi şi fasole verde tăiată
în bucăţi de 3 cm, buchetele
de conopidă şi mazăre verde
boabe. Morcovii şi napii se
glasează, adică se fierb într-o
crăticioară cu sare, zahăr, unt

FOTOGRAFIE
Regele Ferdinand I
dupa vanatoare,
circa 1920

şi puţină apă. Se lasă să fiarbă
la foc mic până la reducţia
completă a lichidului.
Cartofii se sotează. Fasolea
verde, mazărea şi conopida se
fierb 7-8 minute la foc iute, întrun vas neacoperit. Legumele
se dresează cu sos olandez şi
se aşează ca un buchet în jurul
cărnii.
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Cega à la
Parisiènne
CEGA se fierbe
în apă cu sare şi
condimente, se
răceşte, se aşează
pe un platou şi se
glasează cu aspic de
peşte.
Se decorează cu
funduri de anghinare
umplute cu salată
rusească şi sos
maioneză. Înainte
de a fi umplute,

anghinarea se
curăţă de foi, care se
opăresc şi se scurg.
Salata rusească se
prepară din legume
(morcov, rădăcină
de pătrunjel, cartofi)
tăiate în cuburi mici,
boabe de mazăre,
fasole verde tăiată
mărunt, toate
legate cu un sos
de maioneză. Sosul

FOTOGRAFIE
Ignace Goldberger,
bucatarul-sef al
Castelului Peles, 1892

maioneză se prepară
din gălbenuş de
ou frecat cu sare şi
untdelemn.
Se acreşte cu lămâie
şi se subţiază cu apă.
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La Liberté Roumaine, 27 sept./9
oct. 1888, apud Ş. Cioculescu, Viaţa
lui I. L. Caragiale, Bucureşti: Editura

Lindberg Paul, Carol I al României,
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MOBILIERul
de sufragerie
de la castel
30

Regele Carol I a achizitionat
piese de mobilier de o
valoare exceptionala pentru
patrimoniul Castelului Peles. În
general, Casa Regala cumpara
mobilierul de la diferite
expozitii universale sau prin
comenzi directe la furnizori sau
magazine de arta.
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MOBILIERUL DE SUFRAGERIE

Dressoirul devine cu
timpul o piesa de aparat,
de reprezentare, cu decor
elaborat de catre ebenisti

preţiozitate ambientului. Pe
frontonul credenţei se află
sculptată în uşor relief o scenă :
“Suzana la baie”, având aceeaşi
tematică cu panoul din lemn,
de deasupra uşii de la balconul
încăperii, figurând tema biblică
“Suzana şi cei doi bătrâni”,
inspirate după Lucas Cranach
cel Bătrân.
Cea de-a doua piesă
remarcabilă de mobilier este
credenţa realizată la Mainz
de atelierul August Bembé.
Celebrul atelier de mobilier
lucrat manual a fost înfiinţat la
Mainz în anul 1825 de Philipp
Anton Bembé (1799-1861).
Mai târziu, cei doi fii, Christian

Î

n Salonul pentru mic
dejun regal, amenajat
în anul 1906, destinat
perechii regale pentru
masa de dimineaţă se
remarcă o credenţă, realizată
la sfârşitul secolului al XVIIlea, într-un atelier francez
nedeterminat. Piesă sobră
şi elegantă, bogat sculptată
în lemn de nuc, decorată
cu motive floral-vegetale şi
personaje feminine (alegorii
ale bogăţiei şi simţurilor), oferă

Ferdinand şi August, preiau
afacerea tatălui şi păstrează
renumele firmei. Atelierul
lui August Bembé va deveni
furnizorul Castelului Peleş,
concepând piese de mobilier
cu trăsături istoriste de cea
mai bună calitate. Credenţa,
situată în acelaşi Salon pentru
mic dejun, se remarcă prin
construcţia arhitectonică din
lemn de nuc intarsiat şi este
compusă din două corpuri şi
decorată cu motivul marchetat
al buchetului de flori.
Ca tipologie, credenţa este o
piesă de mobilier apărută în
perioada Evului Mediu, formată
dintr-un corp cu uşi, aşezat

FOTOGRAFIE
Salonul pentru mic
dejun, Castelul
Peles, 2014

FOTOGRAFIE
Salonul pentru mic
dejun, detaliu,
2014
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DRESSOIR
Atelier italian,
4/4 sec. XIX,
lemn de nuc, detaliu

deasupra bufetului propriuzis sau într-o altă variantă, pe
montanţi sculptaţi. Cuvântul
de origine italiană “credentza”
semnifică credinţa, încrederea
deplină sau certitudinea.
Denumirea acestei piese de
mobilier nu este întâmplătoare,
credenţa fiind locul unde
se păstra mâncarea caldă,
verificată înainte de sfetnicul
credincios al suveranilor. Acest
ritual exista încă din secolul
al XVI-lea, la fiecare reşedinţă
imperială sau regală.
Slujitorul gusta alimentele
înaintea stăpânilor, pentru a
le verifica în cazul în care erau
otrăvite.
O altă piesă reprezentativă
pentru decorarea unei
sufragerii şi care se păstrează
astăzi în patrimoniul de la
Peleş este dulapul-dressoir.
Termenul de “dressoir” provine
din franceză şi a apărut în
aceeaşi perioadă a Evului
Mediu, fiind o mobilă de uz
curent, cu rafturi suprapuse

adosate la un panou din lemn.
DRESSOIR
Atelier A. Bembe,
4/4 sec. XIX,
lemn de nuc,
detaliu

Dressoirul devine cu timpul
o piesă de aparat, de
reprezentare, cu decor elaborat
de către ebenişti, astfel încât să
definească originea şi vechimea
familiilor nobiliare.
Motive decorative de excepţie
precum cartuşe cu însemne
heraldice, portrete de strămoşi,
toruri de lauri şi devizele Casei
domnitoare se întâlnesc adesea
în cursul secolului al XIX-lea.
Această piesă de mobilier
servea la etalarea veselei din
aur, argint, porţelan sau sticlă,
iar în bufet se păstrau feţele
de masă şi şerveţele. Numărul
rafturilor era determinat de
rangul nobiliar (două pentru
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baroni, trei pentru conţi, patru
pentru duci, cinci pentru regi).
Dressoirul din Salonul pentru
mic dejun de la Peleş, datând
de la sfârşitul secolului al
XIX-lea, sculptat în lemn de
nuc este realizat într-un atelier
central european (probabil
italian), în stil baroc, şi se
impune prin valoarea estetică
şi armonia compoziţiilor
sculpturale. Piesa este
compusă dintr-un corp cu
panourile frontale amintind de
arhitectura renascentistă, cu o
uşă rabatabilă ca la credenţă,
decorată cu leul din San Marco.
Acest motiv ornamental este o
reprezentare a unui leu înaripat,
simbol al Veneţiei provenind de
la patronajul Sfântului Marcu
asupra oraşului.

MASA SI SERVICIU
Atelier german,
4/4 sec. XIX,
lemn de nuc
Atelier Meissen,
4/4 sec. XIX,
portelan pictat
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SERVICIU
DE VOIAJ
Atelier Schlaggenwald,
insemn heraldic cu cifrul Regelui Carol II
de Jean Baras
1932,
portelan
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Î

n secolul al XIX-lea,
porţelanul chinezesc
continuă să fie difuzat
cu succes pe piaţa
europeană. Mai mult
decât atât, China dinastiei Qing
dezvoltă o ceramică de mare
rafinament artistic, uluitoare
prin calitatea decorului, a
cromaticii şi mai ales a formelor
inovative şi separat, o producție
destinată exclusiv exportului
către lumea europeană şi
către Statele Unite. Mai puţin
pretenţioasă, ceramica de
export ia calea marilor puteri
(Anglia, Franţa şi Italia) prin
două oraşe port, Shanghai şi
Canton. Până în anul 1911, când
ultimul reprezentant al dinastiei
Qing este detronat, China
rămâne unul dintre cei mai
căutaţi furnizori de ceramică
decorativă şi domestică.
Colecţionar recunoscut, Regele
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TERINA
Atelier Orvieto,
1/4 sec. XVII,
faianta pictata,
detaliu

SERVICIU
Atelier Minton,
4/4 sec. XIX,
portelan pictat,
detaliu

Carol I achiziţionează pentru
reşedinţa de la Sinaia servicii
chinezeşti de ceai şi cafea.
Remarcabile prin calitatea
pastei, a cromatismului viu şi a
varietăţii uluitoare a motivelor
decorative (scene de gen,

motive floral-vegetale etc),
piesele din colecţia Castelului
Peleş ocupă un loc important
în cadrul colecţiei de ceramică
orientală.
Alături de piese din China,
Regele Carol I cumpără două
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CERAMICA DOMESTICA

Colectionar recunoscut, Regele
Carol I achizitioneaza servicii
chinezesti de ceai si cafea
pentru resedinta de la Sinaia

LETIERA
Atelier francez,
1/4 sec. XX,
faianta pictata,
detaliu

servicii de cafea de fabricaţie
japoneză. Foarte diferite ca
material şi decoraţie, piesele
reflectă nivelul extraordinar
al ceramicii japoneze de la
sfârşitul secolului al XIX-lea.
Cele mai importante achiziţii
ale lui Carol I provin din
atelierele Satzuma şi Arita.
Pentru a concura cu succes
porţelanul chinezesc, japonezii
recurg la metoda decorării
în exces a serviciilor de ceai
şi cafea destinate pieţei
europene, în timp ce pe în
spaţiul nipon comercializează
piese de o mare simplitate
artistică. Serviciul de ceai
din colecţia regală, compus
din ceainic, două farfurioare
şi două boluri, decorate pe
întreaga suprafaţă cu motive
antropomorfe pe fundal
cu imbricaţii, în cromatică
strălucitoare de aur, ocru şi

albastru cobalt este un exemplu
în acest sens.
Cele mai multe porţelanuri
destinate japonezilor sunt
fabricate în micul orăşel din
insula Kyushu, Arita. Oraş
descoperit de ,,Compania
Indiilor de Vest Olandeze” la
mijlocul secolului al XVII-lea,
Arita creează piese de un
mare rafinament artistic, care
fac deliciul Caselor regale
europene. Olandezii sunt
cei care denumesc ceramica
fabricată aici ,,Imari”, nume sub
care este şi astăzi cunoscută.
Primii imitatori ai ceramicii
Imari sunt olandezii cu cele
peste 80 de ateliere din oraşul
Delft. Celebre sunt mai ales
piesele în camailleu, imitaţii ale
ceramicii alb-albastre japoneze.
Pasionat colecţionar, marele
elector al Saxoniei, Frederic

August I conştientizează
valoarea extraordinară a
porţelanului extrem oriental
şi încredinţează alchimistului
Friedrich Böttger sarcina grea a
descoperirii secretului său de
fabricaţie.
Serviciile de masă create la
Meissen sunt decorate şi cu
motive avimorfe şi florale
specifice. În anul 1730, au fost
create servicii armoriale de
masă pentru August al Saxoniei,
în stil Kakiemon. Concomitent,
manufactura produce servicii
armoriale pentru Veneţia,
Germania etc., pictate cu
şablonul cu scene inspirate
din ceramica chineză sau cu
peisaje rococo. Majoritatea
pieselor din secolul al XIX-lea
sunt lucrate în stil neo-rococo,
în tonuri pastelate, calde, care
contrastează puternic din punct
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FRUCTIERA
Atelier berlinez,
4/4 sec. XIX,
portelan, bronz aurit

de vedere cromatic cu cele
originale.
Serviciile de masă
Nymphenburg din secolul
al XVIII-lea erau realizate
după tipare pierdute în
timpul Primului Război
Mondial şi reconstituite în
epoca interbelică după vechi
documente de epocă. Astfel,
letierele şi cafetierele aveau
forme elegante, piriforme,
anse în formă de dublu ,,C”, iar
ceainicele, capace cu capete
animaliere în ronde-bosse.
Nymphenburg creează manual
modele cu flori specifice,
cu cinci sau şase petale şi
frunze late. Terinele au capace
terminate cu lămâi în rondebosse, stau pe picioruşe în
consolă, unele au platouri cu
anse, care variază ca formă de
la cerc la forme festonate sau
faţetate, decupate şi decorate
cu motiv grilajat.
În secolul al XIX-lea, apar noi
decoruri, calitatea pastei se
îmbunătăţeşte, tehnologia,
de asemenea. Regele Ludwig
I al Bavariei contribuie la
îmbunătăţirea standardelor
artistice ale manufacturii
Nymphenburg. Departamentul
de pictură este mutat la
München în anul 1815, în timp
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ce producţia de servicii de
masă rămâne la Nymphenburg.
La mijlocul secolului al XIX-lea,
manufactura se confruntă cu
dificultăţi financiare şi este
închiriată în anul 1888.
Cei mai celebri artişti ai
secolului istorist sunt J.P.
Melchior, care a introdus la
Nymphenburg noi modele de
servicii de masă în stilul vaselor
greceşti din antichitate şi
Friedrich von Gärtner, profesor
de arhitectură la München,
autorul vaselor şi serviciilor
de masă numite vase tribut,
destinate exclusiv dineurilor
regale. Atelierul promovează
până spre mijlocul secolului al
XIX-lea formele clasicizante.
Napoleon Neureuther a fost
pictor figurativ şi peisagist
şi a lucrat la Nymphenburg
în perioada istorismului,
inspirându-se mai ales din stilul
gotic.
Treptat, către 1800, argintul
şi bronzul înlocuiesc piesele
de porţelan din serviciile
de desert. În jurul anului
1850 sunt realizate primele
imitaţii după piesele rococo.
Serviciile de masă ale secolului
al XIX-lea sunt franţuzeşti în
caracter, imitaţii ale pieselor
Ludovic al XVI-lea. Pe la 1890

se produc mari îmbunătăţiri în
domeniul serviciilor de masă.
Creşte calitatea decorului,
apar noi tehnici şi culori, sub
influenţa tot mai puternică a
curentului Jugenstil. Piesele
sunt pictate sub glazură, iar
noile descoperiri ale chimiei,
diversifică şi îmbunătăţesc
substanţial paleta cromatică.
Între anii 1708-1784,
Böttger deschide în oraşul
Dresda o fabrica de faianţă,
care realizează deopotrivă
porţelan şi faianţă fină. El îşi
concentrează producţia spre
vase de farmacie, figurine,
vase mari, sobe (începând cu
anul 1868) şi ceramică de tip
englezesc. Ceramica fabricată
la Dresda se caracterizează
prin influenţa evidentă a
porţelanului chinezesc, a
scenelor idilice de tip francez,
precum şi a temelor mitologice
clasice. Serviciile din colecţia
muzeului nostru reprezintă
exemple valoroase în acest
sens.
Apariţia Jugendstilului în
capitala tânărului Imperiu
german, la Berlin, a fost marcată
la sfârşitul secolului al XIX-lea
de disputa artistică cunoscută
sub sintagma ,,Jugendstil
versus wilhelmism”. Refractar
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la tot ce întra în contradicţie
cu ideologia Gründerzeit şi cu
expresia sa artistică, istorismul,
împăratul Wilhelm al II-lea
se vede treptat pus în faţa
unui fapt împlinit. Înfiinţate în
veacul al XVIII-lea, atelierele
de ceramică din Berlin produc
piese diverse ca tipologie şi
stil. În deceniile ‘70 -’80 ale
secolului al XIX-lea, cuceriţi de
mişcarea Arts&Crafts din Anglia,
îşi adaptează decorurile noilor
tendinţe. Până atunci însă,
serviciile create aici se disting
atât prin valoarea lor artistică
deosebită, cât şi prin asimilarea
inteligentă a vechilor stiluri, în
special al rococo-ului şi neoclasicismului.

se deschide prima filială la
Asch, în Boemia, care produce
platouri de porţelan şi piese
biscuit. Şase ani mai târziu, a
doua fabrică este inaugurată la
Kronach. În următoarele patru
decenii, numele ,,Rosenthal”,
devenit echivalentul calităţii şi
rafinamentului se rosteşte la
Marktredwitz, Waldenburg şi
Sophienthal. În preajma celui
de-al doilea război mondial,
Rosenthal număra nu mai puţin
de zece companii şi peste 5000
de angajaţi.

Încurajat de primele
succese, îşi extinde afacerea.
Treptat, devine conştient de
posibilitatea sporirii câştigului
şi în consecinţă, fructifică
avantajele geografice ale
locului. Extrage materia primă,
fie din pădurile seculare de pe
Fichtelgebirge, fie din Palatinat
şi Boemia.

În anul 1937, firma Rosenthal
achiziţionează fabrica de
la Waldershof, înfiinţată de
Compania Johann Haviland,
producător de renume de
servicii de masă din cristal
şi porţelan. Datorită unei
politici deschise, Rosenthal
îşi consolidează legăturile
comerciale cu Statele Unite,
cărora le exportă cele mai
valoroase serii. Tensiunile
antisemite din Germania
anilor ΄30, determină familia
să aleagă calea exilului. După
1945, Philip Rosenthal-fiul
revine în Germania şi repune
pe picioare afacerea tatălui,
care funcţionează până astăzi.
Acum apar serii noi de servicii
de masă, precum ,,seria
Chippendale”, fabricată la
sfârşitul anilor ’30, pe care a
achiziţionat-o Regele Carol al
II-lea pentru dineurile regale de
la Castelul Peleş.

Philip ştie să o cointereseze
pe tânăra şi talentata sa soţie,
contesa franceză Marie de
Beurges, care îşi valorifică
aptitudinile pentru desen,
realizând decoruri pentru
piesele de porţelan. Primele
serii de produse ceramice
Rosenthal poartă din acest
motiv numele de ,,Maria Weiss”
şi ,,Maria Rose” şi se vând în
timp record. În anul 1916,
Philip Rosenthal denumeşte
această linie ,,Maria” în semn de
preţuire pentru cea care i-a stat
alături. Între timp, în anul 1891,

La 1878, Ulisse Cantagalli
şi fratele său, Romeo,
descendenţii unei familii de
ceramişti cu rădăcinile în
secolul al XV-lea, moştenesc
o fabrică de ceramică lângă
Florenţa. Cei doi îşi încep
activitatea cu copii după
ceramica persană şi arabă şi
maiolica italiană, dar şi cu
gresie decorată cu motive
florale şi animaliere stilizate.
Faimos pentru tehnica lui de
glazurare cu auriu şi roşu, Ulisse
începe să studieze mişcarea
Arts&Crafts începând cu anii

În anul 1884, vizionarul Philip
Rosenthal (1855-1937) din
localitatea Selb, Franconia,
pune bazele unei modeste
afaceri. Întreprinzător,
achiziţionează servicii de masă
din porţelan alb de la mica
manufactură Hutschenreuther
din vecinătate, pe care le
decorează în policromie.

CERAMICA DOMESTICA

SERVICIU CAFEA
Atelier Wedgewood
1/4 sec. XX,
portelan, detaliu

‘80, sub influenţa logodnicei
sale, Mary Todd, de origine
scoţiană. De la 1885, fabrica
sa se bucură de un mare
renume. La 1881, participă
la Expoziţia Industrială de la
Milano, unde câştigă medalia
de aur. Motivaţia juriului a
fost următoarea: ,,pentru
reproduceri ale stilurilor
bune”. Este de asemenea
premiat la Paris, Anvers şi
Londra. Imită stilurile persane,
hispano-maure, Renaşterea
italiană şi vinde la preţuri
relativ mici. Devine cunoscut
în SUA, Orient şi evident, în
Europa. Întreprinde călătorii
de cercetare şi studiază
vechile tehnici de pregătire
a pastei ceramice, a culorilor
şi a procesului de coacere.
Decoratorii şi pictorii
manufacturii fac stagii de
pregătire în muzee din Arezzo,
Florenţa, Pesaro şi Loreto. Au
contacte cu învăţaţi străini,
precum Ernst Wahliss, Lessing şi
W. Von Bode.
După moartea lui Ulisse
Cantagalli la 1901, fabrica
este moştenită de fiii săi,
care adoptă stilurile noi, în
colaborare cu firma Menegatti
din Florenţa, care apare şi
printre furnizorii primului
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rege al României. La 1906,
fabrica expune la Milano,
la 1911, la Torino, la 1923,
1925 şi 1927, la Monza
(Expoziţia Internaţională de
Artă Decorativă). În anul 1924,
participă la Expoziţia Naţională
de la Pesaro, iar în anul 1925, la
Expoziţia Universală de la Paris.
În anul 1933, societatea obţine
premii la Trienala de la Milano,
iar la 1941, este absorbită de
Consorţiul Italian de Maiolică
Artistică de la Deruta. În anul
1954, este înglobată Societăţii
Cooperative de opere de
maiolică artistică de la Florenţa.
Marca fabricii este cocoşul care
cântă, simbol al generozităţii şi
mândriei.
Din atelierul Orvieto, figurează
în colecţia Muzeului Naţional
Peleş printre alte piese
ceramice, o valoroasă terină,
recipient pentru păstrarea
alimentelor. Piesa este
prevăzută cu capac supraînălţat
şi anse circulare. Pasta groasă,
glazura opacă, cromatica
redusă la galben, albastru,
verde, cu mici accente de brun,
desenul stângaci, reprezentând
motive geometrice şi vegetale
alternate o plasează la
începutul secolului al XVII-lea.
La interior, artistul a pictat o
scenă biblică reprezentând
,,Botezul lui Iisus în apa
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Iordanului”, cu legenda în limba
latină: ,,GLORIA IN EXCELSI DIO”.
Alături de Orvieto, funcţional
de la sfârşitul secolului al
XV-lea, se remarcă unul
dintre cele mai vechi ateliere
italieneşti, Deruta din Umbria.
Cunoscut drept inventatorul
stilului sever (,,stile severo”)
în secolul al XVI-lea, atelierul
produce faianţă policromă la
foc mare (asemănătoare ca
stil ceramicii din Faenza şi
Sienna). Totodată, acum apare
glazura în tonalitate galbenă,
prezentă mai ales pe marile
platouri de aparat. De la 1540,
Giacomo Mancini, coproprietar
al manufacturii, decorează
piesele ,,a istoriato”. Un veac
mai târziu, Deruta se inspiră din
stilul ,,a raffaellesche” şi uneori,
din stilul floral al atelierului
Savona. În secolul al XIX-lea,
manufactura reia motive
decorative tipice stilurilor mai
vechi.
Fondată la Napoli în anul 1743
de către regale Carol al III-lea
de Bourbon, manufactura
Capodimente este reprezentată
în colecţia noastră printr-un
serviciu dublu de ceai şi cafea.
Acest gen de servicii sunt
printre primele piese produse
în cadrul insolit al atelierului
regal. Ele sunt decorate cu
motive de inspiraţie orientală.

După aproape un secol de
activitate fecundă, manufactura
îşi încetează activitatea în anul
1821. Caracteristice pieselor
de porţelan ale veacului istorist
sunt scenele renascentiste
policrome tratate în relief
şi grefate pe forme de o
complexitate extraordinară.
Ceramica domestică engleză
din colectia regală provine din
atelierele Wedgwood, Minton
şi Doulton-Lambeth. Imitaţie a
ceramicii germane, în special a
gresiei, a porţelanului chinezesc
şi a tipologiei pieselor din
argint, ceramica englezească
capătă treptat originalitate
si valoare, devenind o arta
de sine stătătoare. Înfiinţat
în anul 1759 de către Josiah
Wedgwood, atelierul care îi
poartă numele combină argila
chinezească şi gresia glazurată
şi obtine bone china, o imitaţie
mai ieftină a porţelanului
oriental, pe care îl imită cu
rezultate spectaculoase.
Regele Carol I achiziţionează
cea mai mare parte a pieselor
englezeşti prin intermediul
lui Theodor Held din Londra.
Firma W. P. L. G. Philips, China
and Glass Manufactures din
capitala Regatului Unit livrează
de asemenea, suveranului
român faianţă Minton. La 1793,

JARDINIERA
Atelier german,
4/4 sec. XIX,
argint, detaliu
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în oraşul Stoke-upon-Trent,
Thomas Minton înfiinţează
manufactura care îi poartă
numele.
Ca şi atelierul Wedgwood,
Minton produce mai întâi
bone china. După numeroase
experimente, la mijlocul
secolului al XIX-lea conducerea
companiei este încredinţată
artistului francez, Léon Arnoux,
care infuzează producţia cu
spiritul porţelanului francez.
Treptat, nume sonore ale
artei franceze trec pragul
atelierului, care se distinge în
cadrul Expoziţiei Universale
de la Londra din anul 1851.
Aşa se explică utilizarea pe
scară largă a albastrului de
Sèvres şi a rozului Pompadour,
ca şi eleganţa formelor de
sorginte franceză. În colecţia
Muzeului Naţional Peleş se
păstrează şi astăzi un serviciu
de cafea pentru şase persoane
şi fructieră, decorat cu
monograma Marii Ducese Maria
Alexandrovna, mama Reginei
Maria.
Înfiinţată în anul 1771,
manufactura Limoges produce
porţelan tare şi începând din
anii ’30, faianţă fină, inspirânduse din modelele chinezeşti.
Aflată sub patronajul contelui
d’Artois şi apoi a regelui

Ludovic al XVI-lea, manufactura
continuă să fabrice şi astăzi
porţelan de mare calitate
artistică. Serviciul de cafea
din colecţia regală se remarcă
prin fineţea pastei ceramice,
ca şi prin decorul floral uşor
torsadat, pictat manual în relief
cu aur coloidal.
Georges Auguste Jules Delvaux
(1834-1909), chimist la Gien
şi Bourg-la-Reine, conduce din
anul 1888 fabricile de faianţă
Schopin de la Montigny-surLoing. Din anul 1901, a fabricat
şi gresie glazurată în stil Art
Nouveau. Rafinatele servicii
pentru desert semnate Delvaux
au fost realizate în stil Art Deco,
în policromie de albastru, oranj
şi negru, iar decorul stilizat
reprezintă motive vegetale şi
geometrice spiralate.
Manufactura imperială
de la Sankt-Petersburg se
lansează pe piaţa de artă către
sfârşitul secolului al XIX-lea
cu porţelanuri fine, de mare
rafinament artistic, dar şi cu
piese din faianţă, lucrate la
roată şi influenţate ca decoraţie
de ceramica scandinavă în
general şi de producţia Fabricii
Regale de Porţelan de la
Copenhaga, în special. Fabricate
cu ocazia celebrării unui secol
de la victoria zdrobitoare a

CERAMICA DOMESTICA

armatei ruse împotriva lui
Napoleon la Berenzina în
septembrie 1812, piesele sunt
pictate cu copii după celebrele
portrete ale lui Napoleon I şi
Maria-Luiza, pictate de David.
Ceramica boemiană este
reprezentată printr-un serviciu
de cafea Karlsbad şi printr-o
trusă de voiaj ce poartă marca
atelierului Schlaggenwald.
Atelierul de porţelan de la
Karlsbad a fost înfiinţat în anul
1793 şi funcţionează şi astăzi.
Majoritatea pieselor sunt
căni de biscuit, vase, platouri
fabricate în intervalul 1800 şi
1900. Manufactura FischerVilmos de la Kolozsvar (oraşul
Cluj-Napoca) a fost proprietatea
Curţii imperiale de la Viena,
înfiinţat de ceramistul Fischer
împreună cu decoratorul
Vilmos. Manufactura deschide
filiale la Herend şi la Cluj.
Serviciul de cafea din colecţia
Muzeului Naţional Peleş
reprezintă un produs tipic
atelierului: decorul este pictat
manual, cu motive florale în
uşor relief, în stilul specific
ceramicii japoneze.
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ORFEVRARIE
IN COLECTIA
CASTELULUI PELES

A

cu obiectele de uz domestic
necesare servirii și decorării
mesei. Majoritatea acestora
provine din țări precum Franța,
cunoscută pentru rafinamentul
gastronomiei, și Germania,
unde opulența clasei nobiliare
a influențat pozitiv dezvoltarea
orfevrăriei.

rta aranjării mesei
s-a dezvoltat
treptat, în paralel cu
progresul societății.
La mijlocul secolului
al XIX-lea obiceiurile și eticheta
prezente la Casa Regală a
României au reușit să se
impună treptat în societatea
românească. Odată cu
instituirea unui cod de conduită
şi a unui ceremonial specific
Caselor domnitoare europene,
respectul pentru momentul
mesei se reflectă şi în alegerea
veselei comandată furnizorilor.
Piesele necesare servirii mesei
regale proveneau din ateliere
de orfevrărie renumite din
Europa și Asia. Dintre vasele
folosite pentru prepararea
hranei în bucătăriile regale de
la Sinaia s-a păstrat un număr
extrem de redus, în comparație
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GARNITURA
TACAMURI
Atelier
Hessenberg & Co.,
atelier Meissen,
4/4 sec. XIX, argint
aurit, portelan pictat
detaliu

Franța este reprezentată în
colecția regală prin numeroase
creații destinate meselor de
gală, ornate în neo-stiluri
consacrate de la finele
secolului istorist și catalogate
ca fiind adevărate opere
de artă. Printre acestea se
remarcă piesele realizate în
atelierul Christofle, fondat la
Paris, în anul 1830 de către
Charles Christofle. Furnizor
al Împăratului Napoleon
III al Franței, al Împăratului
Mexicului și al Țarului Rusiei,

atelierul Christofle s-a bucurat
de aprecierea Casei Regale
a României, care i-a oferit
brevetul de Furnizor. Tacâmurile
asamblate, cu mâner metalic
și părți funcționale din
metal, os sau lemn, sosierele,
bombonierele din colecția
Castelului Peleș, care poartă
poansonul atelierului Christofle
au fost comenzi speciale pentru
familia regală română, fiind
gravate cu monograma Regelui
Carol I sau cu scutul heraldic al
Regatului României. Reșourile
cu vasul de bază în care se
așezau cărbuni încinși, prevăzut
cu perforații circulare și decor
floral-vegetal decupat pentru
a permite circulația aerului,
platoul de susținere și capacul
puternic bombat erau menite
să păstreze mâncarea fierbinte
până la servire. Piesele de uz
domestic nu au fost realizate
numai din metale nobile, ci
și din metal argintat printr-o
metodă inovatoare, pentru care
Christofle a primit acordul și
licența de la creatorii englezi
ai acestei tehnici. Printre
artiștii cunoscuți angajați ai
atelierului Christofle s-au
numărat Mathurin Moreau,
Emile Raiber, Albert CarriereBelleuse, Alphonse Mucha.
Motivele decorative întâlnite
sunt dintre cele mai diverse
(floral-vegetale, zoomorfe,
heraldice), decor aplicat,
evidențiate prin gravare, aurire
parțială, flambare, decupare.
Froment Meurice, orfevru
francez celebru în perioada
lui Napoleon III, este creatorul
unui serviciu de ceai din
colecția regală, compus din
opt piese din argint flambat,
realizat în stil baroc: două
ceainice de mărimi diferite,
un suport pentru ceainic cu
spirtieră, o zaharniță, un clește
pentru zahăr, o cremieră, o
cafetieră și o tavă. Compozițiile
decorative prezente în registre
cu personaje alegorice

simbolizând simțurile și cu
scene mitologice încadrate în
lambrechine cu motive rocaille
și rețea din solzi, gravate sau
decupate, reușesc să definească
eleganța serviciului. Piesele
sunt înnobilate cu butoane
de prindere din agat carneol,
iar ansele rafinat modelate
în lemn de esență exotică.
Remarcabil este serviciul de
ceai compus din cinci piese
(ceainic mare, ceainic mic,
letieră, zaharniță, cremieră)
creat în atelierul Cosson Corby.
Ornat cu buchete de flori de
câmp, volute vegetale, anse din
argint, torsadate și împletite
sau din os, serviciul constituie
o comandă specială pentru
Regele Carol I, întrucât este
gravat cu monograma primului
suveran al României.
Germania s-a impus pe piața
europeană de orfevrărie după
a doua jumătate a veacului
al XIX-lea. Atelierele din
Hanau, patronate de familia
Schleissner, Simon Rosenau
sau Grimminger sunt autoare
a numeroase platouri, căni
decorative, jardiniere, boluri,
fructiere, frapiere prezente
în colecția regală. Repertoriul
decorativ generos, alcătuit din
îmbinarea motivelor florale,
vegetale, a scenelor mitologice
marine, a scenelor istorice
sau de gen cu tehnicile de
prelucrare a metalului prețios,
precum gravarea, incizarea,
au repoussé, aurirea parțială,
flambarea, decuparea, a generat
adevărate capodopere de artă
decorativă. Ele au fost investite
cu funcționalitate, însă au
fost de asemenea utilizate cu
succes și ca piese de decor.
Unul dintre obiectele care au
impresionat musafirii invitați
la masa Regelui Carol I este
surtout-ul de table realizat de
atelierul Ed. Wollenweber din
München. Piesa care decora
masa din sufrageria Castelului

Peleș a fost creată în anul
1887, după proiectul celebrului
arhitect și artizan german,
Franz Brochier (1852-1926).
Nu mai puțin importante
sunt serviciile de ceai, de
tacâmuri, platourile, pocalurile,
răcitoarele pentru unt, serviciile
ouar realizate de Paul Telge
din Berlin sau de atelierele
din Nürnberg, Augsburg,
Geislingen, care își promovau
noile creații de orfevrărie
domestică prin publicarea unor
broșuri cu larg ecou în țările
europene. Piesele lor erau
achiziționate de Casa Regală
a României cu ocazia vizitelor

SERVICIU OUAR
Atelier Paul Telge,
4/4 sec. XIX,
argint

la rudele din străinătate, altele
erau oferite de persoane din
anturajul suveranilor pentru a
marca evenimente importante
din viața diverșilor membri
ai familiei regale române
(căsătorii, aniversări). Din
colaborarea atelierelor de
orfevrărie cu cele de ceramică
sau de sticlă au rezultat
obiecte fine, valoroase, de
mare utilitate. Pentru Casa
Regală a României atelierul
Hessenberg & Co. din Frankfurt
realiza partea funcțională
a tacâmurilor din metal, iar
la Meissen erau realizate
mânerele din porțelan, fiecare
având calitatea de unicat prin
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SURTOUT DE TABLE
Atelier Ed.
Wollenweber,
1887,
argint, cabosoane,
detaliu
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GARNITURA
DE OUARE
Atelier german,
4/4 sec. XIX,
argint filigranat

decorația cu scene de gen
pictată manual în policromie.
Paul Telge a realizat special
pentru cuplul Carol I-Elisabeta
un set de tacâmuri format
din linguri, furculițe, cuțite,
cu elemente asamblate, cu
mânerele torsadate, continuate
cu himere ținând deasupra
capului o cunună de lauri cu
monograma decupată ,,CE ”,
surmontată de coroană regală.
Telge a acordat o mare atenție
fiecărei piese, ornamentația
fiind concepută cu imaginaţie și
tehnici de înaltă măiestrie, iar
motivele decorative se înscriu
stilistic în istorismul sfârşitului
de secol XIX. Devenit Furnizor
al Casei Regale a României, Paul
Telge s-a bucurat de o apreciere
deosebită din partea Regelui
Carol I ale cărui comenzi l-au
onorat de-a lungul timpului.
Atelierele rusești sunt prezente
în colecția regală printr-o
gamă variată de obiecte de uz
domestic, al căror decor era
evidențiat prin utilizarea unor
tehnici deosebite, precum
gravarea, incizarea, decuparea,
tehnica niello și aurirea
parțială. Plăcuțe din sidef fin
șlefuite decorează mânerele
din argint ale unor tacâmuri
destinate servirii crustaceelor.
Celebrele samovare folosite
pentru pregătirea ceaiului,
platourile gravate cu dedicații
pentru diverși membri ai Casei
Regale a României cu ocazia
unor evenimente importante
au îmbogățit colecția regală.
Sfeșnicele de masă, cănițele,
pocalele, precum și alte obiecte
necesare pregătirii, servirii
și decorării mesei, constituie
valoroase piese realizate în

ateliere precum Karl Fabergé,
Khlebnikov din Moscova și
Sankt-Petersburg.

SERVICIU DE CEAI
Atelier
Froment Meurice,
4/4 sec. XIX,
argint flambat,
agat carneol, lemn,
detaliu

Numeroase obiecte care
înfrumusețează interioarele
regale ale reședinței de vară
de la Sinaia poartă marca
atelierelor englezești. Au fost
realizate din argint, argint
aurit, dar parte dintre ele sunt
din metal argintat. Tehnica de
argintare a unui material din
cupru, alamă, nichel folosind
electroliza a fost descoperită la
Birmingham de George și Henry
Elkington. Fructierele englezești
din patrimoniul Castelului
Peleș, serviciile de ceai folosite
la servirea tradiționalului five
o’clock tea, serviciile ouar
pentru micul dejun, compuse
din platoul fixat de vasul pentru
fiert ouă, cu câte trei pahare și
trei lingurițe, solnițele cu decor
decupat, platourile, tacâmurile
au fost create în atelierele
din Sheffield, Birmingham,
Londra. Ele au atribuit o notă de
rafinament meselor regale.

Dintre piesele de orfevrărie
asiatice care au îmbogățit
colecția Castelului Peleș se
remarcă serviciul de ceai care
poartă poansonul atelierului
Gem Wo. Specializat pe
creațiile destinate exportului
în țările europene, atelierul
Gem Wo a realizat un serviciu
de ceai format dintr-un ceainic
mare, un ceainic mic, o letieră
și o zaharniță. Decorul specific
artei extrem-orientale, dispus
pe întreaga suprafață a fost
desăvârșit prin completarea
fericită cu motivul dragonului,
simbolul puterii și al norocului.
Calitatea materialelor folosite
pentru crearea obiectelor
necesare preparării, servirii
și decorării meselor regale,
în acord cu varietatea
ornamentației tributară
stilurilor decorative consacrate
de-a lungul timpului confirmă
statutul de suverani ai
proprietarilor, dar și preferințele
lor artistice.
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S

ticla se obţine, în
general, prin topirea
în cuptoare speciale a
unui amestec format
din nisip de cuarţ,
piatră de var, carbonat de sodiu
(sau de potasiu) şi materialele
auxiliare.
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SALATIERA
Atelier
Wollenweber,
4/4 sec. XIX,
sticla pictata cu
email, argint

Cristalul (sticla de plumb)
este o sticlă în care substanţe
ca sodiul şi calciul au fost
înlocuite cu potasiu şi plumb
şi se caracterizează prin
proprietăţi de refracţie bune şi
densitate mare.
Fabricarea sticlei europene este
una dintre cele mai importante
industrii, cu o veche tradiţie în
Slovacia şi Cehia.
Atelierele din Bohemia s-au
impus la nivel european,
aderând la stiluri şi curente
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CUPA
Atelier german,
4/4 sec. XIX,
sticla si cabosoane,
detaliu

diferite şi concurând o artă
dominată, până atunci, de
meşterii italieni de la Murano.
Standardul producţiei
bohemiene de sticlă şi cristale
derivă nu numai din tradiţia
acumulată de peste opt secole,
ci şi din acurateţea tehnicii

abordate în gravarea, cizelarea
şi incizarea materialelor.
Formele si motivele
ornamentale întâlnite la
serviciile de masă din colecţia
regală Carol I sunt specifice
protocolului palaţial, iar
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Fabricarea sticlei europene este
una dintre cele mai importante
industrii, cu o veche traditie in
Slovacia si Cehia.

FRUCTIERA
Atelier
Thomas Webb,
1913,
cristal, argint,
detaliu

tipologia pieselor este variată:
bogate candelabre, girandole,
servicii de masă şi de pahare.
Un producător independent,
Ludwig Moser a atins o poziţie
de lider între fabricanţii de
sticlă din Karlsbad (Karlovy
Vary). Supranumit “regele
sticlei”, Moser a realizat
numeroase comenzi pentru
Curtea Imperială a Austriei,
pentru regele Eduard al VII,
Papa Pius al XI-lea sultanul
Turciei Abdul Hamid al II-lea şi
alte importante personalităţi.
El a reuşit să perfecţioneze o
tehnică a sticlei fără plumb,
fără sodiu şi potasiu, mult
mai ecologică şi totuşi mai
rezistentă. Serviciul din sticlă
fină din colecţia castelului Peleş
se înscrie sub genericul temei
păsărilor călătoare, model creat
de Moser pentru garniturile de

masă la ceremoniile de logodnă
şi nuntă.
În perioada 1878- 1889,
produsele rafinate din sticlă
realizate în atelierul englezului
Thomas Webb din Stourbridge
au fost expuse la cele mai
mari Expoziţii Internaţionale
de la Paris, concurând cu
mari producători de sticlă din
întreaga Europă. De fiecare dată
Marele Premiu în domeniul
artistic al prelucrării sticlei a
fost acordat modelului Dennis
Diamond, conceput de Webb
cu ornamente amintind de
forma diamantului, reflectând
strălucirea luminii în faţete
multiple. Franţa a conferit
talentatului specialist în
arta sticlei titlul de Cavaler
al Legiunii de Onoare, ca o
recunoştere a contribuţiei
acestuia la creaţia artistică.

Numele manufacturii franceze
de sticlă Baccarat din Lorena
începe să devină renume în
anul 1816, când se fabrică
pentru prima dată piese din
cristal. Odată cu acest pas apar
şi comenzile importante, în
1823, când regele Ludovic al
XVIII-lea comandă manufacturii
din Lorena un amplu serviciu
de masă. De atunci şi până
în prezent, creaţiile Baccarat
au fost o prezenţă constantă
la protocolul meselor
conducătorilor din întreaga
lume. Şi astăzi, la Palatul
Elysée din Paris, vinul se bea
din pahare Baccarat. Tăierea,
gravarea şi decorarea cristalului
respectă legi şi metode care
nu s-au schimbat foarte mult
în timp. Dacă nu putem vorbi
de o caracteristică stilistică
unitară de-a lungul secolelor,
putem totuşi deosebi mai
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uşor un Baccarat de oricare
alt cristal, în primul rând prin
greutatea specifică, rezultată
din adiţionarea însemnată de
oxid de plumb din compoziţie.
În colecţia regală, paharele
Baccarat se înscriu în tema
decorativă Bambou, iniţiată în
jurul anilor 1880, constând în
torsade reliefate, prezente pe
întreaga suprafaţă a pieselor,
conferindu-le cognoscibilitate
şi o valoare estetică de
excepţie.
În colecţia regală de la castelul
Pelişor se găseşte un amplu
serviciu de pahare format
din 98 de piese, semnat de
americanul, Louis Comfort
Tiffany, unul dintre cei mai
creativi şi prolifici artişti de la
sfârşitul secolului al XIX-lea.
Pregătit iniţial ca pictor, el a
început să studieze chimia şi
tehnicile de fabricare a sticlei,
astfel încât şi-a propus în
anul 1893 un “exerciţiu de
frumuseţe” , prin crearea unei
tehnici noi de prelucrare a
sticlei, denumită “Favrile”.
Termenul provine din latinescul
“fabrilis“, care are înţelesul
de “făcut cu mâna.“, iar
piesele din sticlă rezultate
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sunt caracteristice stilului
Art Nouveau: oxizii metalici
prezenţi în pasta de sticlă
au generat un gen de prismă
luminoasă, aurie, care reflectă
culorile curcubeului, având ca
motiv decorativ crinul heraldic.
Piesele sale au fost apreciate
la Expoziţiile internaţionale ca
fiind « cele mai extravagante
şi frumoase lucrări realizate de
mâna omului ».
Un artist desăvârşit al sticlei din
anii 1900 a fost francezul René
Lalique. Supranumit
« un Rodin al transparenţelor
» sau « sculptorul luminii »,
René Lalique este maestrul
incontestabil al prelucrării
sticlei, bijutier de excelenţă al
timpului său, şi nu în ultimul
rând, inventatorul sticlei de
parfum ca operă de artă.
Îmbinând într-o armonie
perfectă puritatea cristalului
cu fineţea detaliilor, el
este creatorul garniturii de
pahare din colecţia regală
purtând denumirea Lotus,
motiv decorativ inspirat din
îndepărtatul Orient.
Ajungând să cunoască în
profunzime masa sticloasă, ale

cărei efecte de transparenţă şi
reflexie îl vor preocupa pentru
tot restul vieţii, creaţia din sticlă
a lui Lalique aduce o inovaţie
estetică totală, singulară în
colecţia de la Peleş.

PAHAR DE VIN CU
CIFRUL REGELUI
FERDINAND I
Atelier Murano,
1/4 sec. XX,
sticla pictata cu aur,
detaliu

CARAFA
Atelier
Wollenweber,
4/4 sec. XIX,
cristal gravat, argint
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SERVETE SI
FETE DE MASA
In anii 1400, folosirea fetelor de masa devine
uz cotidian al claselor sociale bogate nefiind
recomandata folosirea celor colorate pentru a
nu deranja comesenii. Incepand cu anul 1500,
insertia broderiei si a motivelor decorative
devinde o practica curenta.
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F

ața de masă reprezintă
încă din antichitate,
un semn de decor,
distincție și eleganță
pentru aranjarea mesei.
Cea mai veche față de masă
tradițională pare a fi cea albă,
dar se poate vorbi și de țesături
colorate, folosite încă din
secolul al III-lea î.Ch., în Persia.
Aranjarea mesei devine o
expresie de civilizație spre
sfârșitul Epocii Republicane,
iar baza acestei transformări a
fost construită în jurul fețelor
de masă.
În Evul Mediu fețele de masă
erau țesute din in, cu motive
spin sau ochi de pasăre,
ornamentate cu panglici și
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cusute cu volane în culori
intense, folosite pentru
decorarea meselor importante.
De diferite nuanțe, fețele de
masă erau suprapuse în așa fel
încât să se asorteze cu felurile
de mâncare servite musafirilor.
Uneori aceste piese erau
parfumate cu arome florale.
În secolul al XVII-lea sunt
folosite fețele de masă
netede, realizate în tehnica
dantelei, lucrate cu acul sau
cu croșeta. În epoca barocă,
se acordă o importanță aparte
țesăturilor din damasc, precum
și broderiilor din dantelă, care
sunt suprapuse peste faldurile
colorate ale fețelor de masă. În
anii 1700 regăsim întoarcerea
la fețele de masă albe, netede

SERVET DE MASA
Atelier european,
1/4 sec. XX,
damasc satinat,
brodat

SERVETE SI FETE DE MASA

și lungi până la podea. În Evul
Mediu apare ideea șervetului
individual, pentru fiecare
musafir, folosit cu stil și ca
ornament. În această perioadă,
piesa textilă devine decorativă,
cu pliseuri și modele
spectaculoase pe țesătură.
Începând cu anii 1700, șervetul
începe să aibă o funcție
exclusiv dedicată protejării
hainelor, fiind poziționat pe
genunchi.
Masa la Curtea Regală a
României se caracteriza prin
bun gust, calitate, rafinament și,
bineînțeles, mult fast, putând
concura oricând cu marile Curți
europene ale vremii. Alături
de serviciile de masă din

porțelan fin, paharele din cristal
strălucitor și tacâmurile din
argint, se găseau întotdeauna
fețele de masă și șervetele de
un alb imaculat, din damasc,
mătase sau olandină.
În patrimoniul Muzeului
Național Peleș se păstrează
colecția de textile în care se
găsesc câteva piese destinate
meselor, respectiv fețe de masă
și șervete, lucrate în atelierele
de broderii din Sinaia, conduse
de doamna Anna Roth, una din
brodezele reginei Elisabeta.
Realizarea unor lucrări de artă
textilă, de o rafinată frumusețe,
se datorează colaborării dintre
cele două pasionate artiste
în tehnicile cusăturilor și ale
broderiei, unele dintre ele fiind
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impecabilă. Ornamentația se
compune din patru medalioane,
reprezentând stema Vechiului
Regat al României și stema
Angliei, flancate de câte doi lei,
surmontate de coroană regală
și deviza familiei regale „NIHIL
SINE DEO”.

premiate la diverse expoziții,
organizate atât în țară cât și în
străinătate.
Fețele de masă și șervetele
existente la castelul Peleș
au fost lucrate la comanda
Casei Regale, pentru mesele
de ceremonii, dar și pentru
dejunurile cotidiene. Lucrate
din damasc alb, de cea mai
bună calitate, cu motive
decorative floral – vegetale și
heraldice, ton sur ton, deviza
familiei regale române, „Nihil
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SERVET DE
MASA CU CIFRUL
REGELUI CAROL II
Atelier romanesc,
2/4 sec. XX,
olandina

SERVET DE
MASA CU CIFRUL
REGELUI MIHAI I
Atelier romanesc,
1940,
olandina

Sine Deo”, precum și cifrul
regilor surmontat de coroană,
Carol I, Carol al II-lea și Mihai I.
Una dintre cele mai fine piese,
realizată în jurul anilor 1910,
lucrată cu mult talent artistic
și pricepere, este fața de masă
pentru 36 de persoane din
sufrageria castelului Peleș,
din damasc alb, decorată
marginal cu flori si frunze
de ciulin, simbolul nemuririi.
Este o piesă care s-a păstrat
într-o stare de conservare

O altă piesă, la fel de delicată
și fin lucrată, este fața de masă
din salonul pentru mic dejun,
din apartamentul regal, din
damasc satinat de culoare
bej. Central se află o rozetă
cu cruce celtică, simbolul
emblematic al reginei Maria,
iar de jur împrejur volute floral
– vegetale. În tradiția creștină
crucea celtică reprezintă și
Taina Sfintei Împărtășanii.
Marginal se găsește un motiv
brâu ajurat, brodat la un colț
cu stema Vechiului Regat și
stema Angliei, flancate de doi
lei, surmontate de coroană
regală. În filacter, la bază se află
deviza familiei regale „NIHIL
SINE DEO”. La un alt colț este
brodată monograma cuplului
regal Ferdinand I – Maria,
surmontată de coroană.

FATA DE MASA
Atelier occidental,
4/4 sec. XIX,
matase brocata
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Credență
Atelier francez
¼ sec. XVII
Lemn de păr, sculptat
L – 123 cm, La – 51 cm, I – 245 cm
Nr. inv.: 11669 M.3. L.701
Pe bază semicirculară, pe șase
piciorușe console; corp în cinci
casete, decorate cu motive
floral – vegetale, median corp
semicircular cu dulap, în două uși,
decorat cu cinci casete arcadate
cu motive grotești, despărțite prin
șase personaje feminine adosate,
dedesubt centură semicirculară cu
casete motive vegetale și capete
de heruvimi, sub centrură motiv
arcadat, decorat cu medalioane
efigii feminine, iar inferior animale
fantastice în ronde-bosse; deasupra
dulapului poliță și placă - fundal,
cu scenă mitologică în relief, lateral
doi îngeri și delfini, surmontată de
cornișă cu decor arcadat, surmontată
de pavilion.

Dressoir
Atelier italian
4/4 sec. XIX
Lemn de nuc și de brad, sculptat
L – 156 cm, La – 73 cm, I – 220 cm
Nr. inv.: 4939 bis L.1045
Compus din două corpuri, cel
inferior pe patru picioare masive,
cu două uși pline, decorate cu
scenă biblică (Sf. Gheorghe ucigând
balaurul) și istorică, cu montanți
și laterale în casete, cu mascaroni,
motiv guilloche, meandru grecesc;
blat dreptunghiular, pe care se
sprijină corpul superior, retras,
cu sertar cu trăgător- anou la
bază și cu ușă plină, sculptată cu
personaj religios (Sf. Martin) în
casetă surmontată de fronton frânt,
cu putto în ronde-bosse; panou
cu două sertare laterale și două
polițe, decorată cu motiv grotesc și
volute vegetale în casete, încadrată
de terme; antablament sprijinit
frontal pe două coloane torsadate,
terminate cu atlant și cariatidă. La
interior eticheta Magazin Ermagora
Zanella.
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Piese serviciu de masă
pentru 12 persoane
Atelier Meissen
¼ sec. XX
Porţelan, pastă tare, modelare
în tipar, barbotină, pictare cu
şablonul, pictare peste glazură
Nr. inv.: Cust: 2268
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Bombonieră
Atelier Meissen,
4/4 sec. XIX
Porţelan modelare în tipar, barbotină,
pictare manuală, glazurare, aurire
parţială
Î: 20 cm, L:29 cm, La: 20 cm; Î: 17 cm, L:
33 cm, La: 20 cm
Nr. inv.: 17508, 17509, 18530

Farfurioare pentru dulceaţă
Atelier Meissen,
4/4 sec. XIX
Porţelan modelare în tipar, pictare
manuală, glazurare, aurire parţială
Î: 2,5 cm, L: 13 cm, La: 10,5 cm
Nr. inv.: 9525; LC: 579; 9526; LC: 580
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Piese servicii de cafea
Atelier Dresda,
4/4 sec. XIX
Porţelan modelare în tipar, barbotină,
pictare manuală, glazurare, aurire
parţial
Nr. inv.: 9523; LC: 577; C: 61 a,b
9518; LC: 571; C: 33 a, b - 9519; LC:
572; C: 32
9617; LC: 693
9524; C: 62; LC: 578 a, b
9616; LC: 629
9435 bis; LC: 470; C: 264 a, b
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Ceşti, farfurioare şi fructieră
Atelier Goody & Co. Minton
4/4 sec. XIX
Porţelan pastă tare, modelat în tipar, pictat
peste glazură, parţial aurit, aur coloidal
Î: 7 cm, Db : 4 cm, Dg : 8 cm, Dt : 10,3 cm
Nr. inv.: 13614, 13613, 13547

63

Ceşti şi farfurioare din serviciul de cafea
Atelier Karlsbad
4/4 sec. XIX
Porţelan pastă tare, modelat în tipar, pictat
manual peste glazură, parţial aurit, aur coloidal
Ceşti: Î: 6 cm, Db: 4,5 cm, Dg: 8 cm, Dt: 9,5 cm
Farfurioare: Dt:12,8 cm
Nr. inv.: 9599; LC: 673; C: 678
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Serviciu de ceai tête à tête
Atelier Copeland
4/4 sec. XIX
Porţelan, modelat în tipar, pictat sub şi peste
glazură, manual şi cu şablonul, parţial aurit
Nr. inv.: 15256
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Piese serviciu de ceai pentru 6 persoane
Atelier Canton
4/4 sec. XIX
Porţelan pastă tare, modelat la roată, pictat cu email, manual, peste glazură, parţial aurit
Ceşti: Î: 5,5 cm, Db: 4,5 cm, Dg: 9,5 cm, Dt: 14 cm
Farfurioare: Î: 2 cm, Db: 8 cm Dt: 13,5 cm
Nr. inv.: 9164; LC: 87; C: 408; 9165; LC: 88; C: 410
Ceainic
Atelier chinezesc
4/4 sec. XIX
Porţelan pastă tare, modelat la roată, pictat manual peste
glazură, parţial aurit
Î: 21,5 cm, Db: 9 cm, Dg: 9 cm, Dt: 27,5 cm
Nr. inv.: 17364
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Serviciu de cafea ,,coajă de ou”, pentru 6 persoane
Atelier japonez
4/4 sec. XIX
Porţelan modelat în tipar, barbotină, pictare manuală,
glazurare, parţial aurit
Ceşti: Î: 4 cm, : 3 cm, Dg: 4,5 cm, Dt: 6,5 cm
Farfurioare: Î: 1,5 cm, Dg: 8,5 cm
Nr. inv.: 17586
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Surtout de table
Atelier Ed. Wollenweber
(după proiectul lui F. Brochier)
1887
Argint turnat, gravat, cizelat, flambat;
pietre semiprețioase, tăiate, șlefuite
I: 95 cm; Db: 70 cm; G: 24000 gr.; Tl: 900‰
Nr. inv: 8751 A. 135 M. 1053

Surtout de table creat în anul 1887 la München, în
atelierul Ed. Wollenweber, după proiectul celebrului
arhitect și artizan german, Franz Brochier (1852-1926).
Susținută pe şase picioare mărunte, vasca de la bază
este godronată radial pe toată suprafaţa. La baza
axului central, dispus în sensul acelor de ceasornic,
decorul în ronde-bosse, reprezentând un cortegiu de
vânătoare impresionează prin atenția acordată detaliilor,
amplitudinea compoziției și finețea cizelurii. Fiecare
dintre cele trei personaje călare, două masculine și
una feminină poartă veșminte care definesc statutul
lor social. Alături, surprinse în mișcare sunt personaje
masculine transportând vânatul, însoțite de câini. Axul
se continuă cu o cupă godronată, polilobată, cu şase
personaje alegorice înaripate, unite de corpul central
prin cornuri de abundență, care delimitează motive
florale cu caboșoane cu pietre semiprețioase. La
partea superioară, trei putti adosați susțin un tambur
terminat cu personaj mitologic roman, în ronde-bosse,
reprezentând-o pe Minerva, zeița înțelepciunii, a
războiului drept, a artelor și meșteșugurilor. Ea susţine
un scut cu monograma aurită a Regelui Carol I şi a
Reginei Elisabeta, ca o recunoaștere a meritelor primilor
suverani ai Regatului României.
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Garnitură de solnițe
Atelier german; 4/4 sec. XIX
Argint, turnat, presat, gravat, cizelat, aurit
L: 11,5 cm; G: 175 gr.; Tl: 800 ‰
Nr. inv. 9942 OV. 9 M. 180, M. 181
Bombonieră
Atelier Glasgow, Anglia
4/4 sec. XIX
Argint, turnat, presat, ștanțat, cizelat, parțial aurit
I: 24,5 cm; La: 22,5 cm
Nr. inv.: 8780 A. 169 M. 177
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Letiere
Atelier Paul Telge, Berlin, Germania
4/4 sec. XIX
Argint presat, cizelat
DB: 7 cm; DG: 8,5 cm; D: 13 cm; I: 12 cm; G: 464 gr.; Tl: 800‰
Nr. inv.: 17598

Răcitor pentru unt
Atelier occidental
4/4 sec. XIX
Metal comun turnat, gravat, cizelat, argintat
DB: 12,5 cm; D: 16 cm; I: 12,5 cm
Nr. inv.: 13665
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Serviciu de ceai
Atelier Cosson Corby, Paris
4/4 sec. XIX
Argint, turnat, ciocănit, gravat, poansonat, cizelat, flambat, aurit interior; os, tăiat, șlefuit
Ceainic înalt: I : 27 cm; D: 23 cm; DB: 11 cm; G. brutto: 884 gr.; Tl: 800‰
Ceainic mic: I : 22 cm; D: 26,5 cm; DB: 12 cm; G. brutto: 920 gr.; Tl: 800‰
Letieră: I : 12 cm; D: 16 cm; DB: 8 cm; G. brutto: 372 gr.; Tl: 800‰
Zaharniță: I : 20 cm; D: 22 cm; DB: 11 cm; G. brutto: 860 gr.; Tl: 800‰
Cremieră: I : 8 cm; D: 27,5 cm; DB: 7 cm; G. brutto: 530 gr.; Tl: 800‰
Nr. inv. 8781 A. 176 M. 174
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Serviciu de ceai
Atelier Froment Meurice, Paris;
4/4 sec. XIX
Argint, turnat, presat, poansonat, decupat, cizelat, flambat, lemn, agat
Ceainic mare: I: 21 cm; D: 26 cm; DB: 12 cm; G. brutto: 1130 gr.; Tl: 800‰
Suport ceainic: I: 11 cm; D: 19 cm; G: 1238 gr.; Tl: 800‰
Ceainic mic: I: 18 cm; D: 27 cm; G: 642 gr.; Tl: 800‰
Zaharniță: I: 15 cm; DT: 19,5 cm; DB: 10,5 cm; DG: 12,3 cm; G. brutto: 708 gr.; Tl: 800‰
Cafetieră: I: 18,5 cm; DT: 17,5 cm; G. brutto: 720 gr.; Tl: 800‰
Cremieră: I: 19 cm; DT: 14 cm; G. brutto: 280 gr.; Tl: 800‰
Tavă: I: 4,5 cm; L: 75 cm; La: 52,5 cm; G. brutto: 5020 gr.; Tl: 800‰
Clește de zahăr: L: 14 cm; La: 2,7 cm; G: 86 gr.; Tl: 800‰
Nr. inv.: 8795 A. 184 M. 296
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Serviciu de ceai
Atelier Paul Telge,
1894
Argint, turnat, presat, gravat, cizelat, aurit; os
Ceainic mare: I: 42 cm; D: 26,5 cm; G: 3048 gr.; Tl: 800‰
Ceainic mic: I: 25 cm; D: 26,5 cm; G: 1423 gr.; Tl: 800‰
Letieră: I: 32 cm; D: 28 cm; G: 1610 gr.; Tl: 800‰
Cremieră: I: 19 cm; D:15 cm; G: 630 gr.; Tl: 800‰
Zaharniță: I: 18 cm; D: 19 cm; G: 920 gr.; Tl: 800‰
Cană mică:I: 11 cm; D: 10 cm; G: 224 gr.; Tl: 800‰
Bol: I: 10 cm; D: 18 cm; G: 690 gr.; Tl: 800‰
Spirtieră: I: 8 cm; D: 15 cm; G: 238 gr.; Tl: 800‰
Tavă: I: 6 cm; L: 62 cm; La: 41,5 cm; G: 2730 gr.; Tl: 800‰
Nr. inv.: 8788 A.177 M. 54
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Garnitură de tacâmuri
Atelier Hessenberg & Co.,
Atelier Meissen,
4/4 sec. XIX
Argint, turnat, cizelat, aurit; porțelan, modelare în tipar, pictare manuală,
glazurare, aurire parțială
Furculițe: L: 19,5 cm; La: 2,5 cm; G: 1215 gr.; Tl:800‰
Linguri: L: 18,7 cm; La: 3,5 cm ; G: 1110 gr.; Tl: 800‰
Cuțite: L: 21 cm; La: 2,5 cm; G: 1105 gr.; Tl: 800‰
Cutie: I: 12 cm; L: 48 cm; La: 25 cm
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Vas pentru punch, model Bambou
Atelier sticlă Baccarat,
Atelier argint E. Wollenweber,
4/4 sec. XIX
Cristal, suflat in tipar, argint, partial aurit
I:47 cm; DT: 38,5 cm
Nr.inv.8694, A.71,C 879
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Chesea model Bambou
Atelier Baccarat,
circa 1880
Cristal, suflat in tipar, slefuit
I: 9,3 cm; Db: 8 cm; Dg: 12,3 cm
Nr.inv.15214

Pahar model Bambou
Atelier Baccarat,
circa 1880
Cristal, suflat in tipar, slefuit
I: 13 cm; Db: 7, 5 cm; Dg: 8 cm
Nr.inv.15213
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Pocal model Dennis Diamond
Atelier Thomas Webb,
1913
Cristal, suflat, tăiat, faţetat, şlefuit
I: 26 cm ; Db :16,5 cm ; Dg :23 cm
Nr.inv.13703
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Cana si boluri model Dennis Diamond
Atelier Thomas Webb,
1913
Cristal, suflat, taiat, fatetat, slefuit
I: 22,5 cm; Db: 14 cm; DT: 18 cm
Nr. inv. 18747
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Serviciu de lichior
Atelier Salviati, Venetia
4/4 sec. XIX
Sticlă, suflată, pictată cu email
Sticlă: I: 26,5 cm; Db: 9 cm; Dg: 3,5 cm
Pahar: I: 10,6 cm; Db: 4,2 cm; Dg: 2,5 cm
Nr. inv.: 15444
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Serviciu de lichior
Atelier Boemia,
4/4 sec. XIX
Cristal, suflat, tăiat, faţetat, şlefuit
I :51 cm; Db: 12,5 cm; Dg :4,5 cm
Nr. inv.: 14963
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Servet de masă, detaliu
Atelier european
4/4 sec. XIX
Damasc brodat
L: 44 cm
Nr. inv. 15608
Pe șervet sunt brodate stema Vechiului
Regat și stema Angliei, surmontate de
coroană regală. Între cele două steme se
află un crin heraldic stilizat.
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Faţă de masă, detaliu
Atelier european
4/4 sec. XIX
Damasc brodat
L: 253 cm
Nr. inv. 15529
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www.peles.ro
DE O CORECTITUDINE exemplară, foarte exigent cu sine,
Regele Carol I a dus o viaţă aproape austeră. Era o fire
introvertită, rareori destăinuind cuiva gîndurile şi planurile
sale, neavând prieteni intimi, ci numai consilieri. Albumul
dedicat ceremonialului meselor regale ne introduce în viaţa
cotidiană a familiilor regale din România perioadei 1866-1930,

Carol I şi Elisabeta, Ferdinand şi Maria, de la Castelul Peleş,
Castelul Pelişor şi Palatele regale din Bucureşti. Vom descoperi
colecţiile de porţelanuri, tacâmurile din argint, paharele din
cristal, destinate meselor de la Curte, meniul zilnic şi felurile de
mâncare preferate. De asemenea vom lua cunoştinţă cu oaspeţii
de marcă invitaţi la dejunurile oficiale şi la seratele dansante.

