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Regina Maria la Balcic, 1927

INTRO
RODICA ROTARESCU
Director General

Programul expoziţional Casele de vis ale reginei
Maria, iniţiat în anul 2012 şi intitulat Castelul
Bran, continuă în 2013 cu prezentarea reşedinţei
de pe Coasta de Argint.
Palatul regal de la Balcic a fost „ultimul şi cel
mai exotic” dintre casele de vis ale suveranei,
construit şi decorat în întregime după propriul
gust artistic.
Expoziţia temporară „Casele de vis ale reginei
Maria – Castelul Balcic”, prezintă publicului
vizitator atmosfera şi încercarea de a reconstitui
câteva dintre interioarele de la „Tenha Juvah”.
Sunt expuse fotografii de epocă, realizate atât de
regina Maria cât şi de atelierele Guggenberger
Mairovits, Emil Fischer din Sibiu şi Julietta din
Bucureşti, cu grădinile domeniului şi interioarele
unde aceasta a locuit, în ultimii ani de viaţă.
Dormitorul reginei, decorat cu elemente
orientale, ne va dezvălui personalitatea
fascinantă a celei care avea să fie numită „regina
artistă”. Alături de ţesături tradiţionale, rafturi cu
cărţi, candele, icoane, vase persane şi cache-pôturi pentru flori, în acest spaţiu intim va persista
amintirea celei care a fost „ultima romantică“.
Expunerea pieselor de artă decorativă în
Sufrageria de la Balcic – masa toscană pregătită

pentru reunirea familiei, un dressoir preţios, pe
care se află vase necesare servirii mesei, o mică
credenţă pentru păstrarea argintăriei, sfeşnice şi
alte obiecte decorative – va recrea atmosfera de
altădată a meselor regale.
O notă de originalitate va avea salonul
principelui Nicolae, unde alături de un cămin,
atât de asemănător celor aflate în bordeiele
româneşti dar ca tipologie mexican, regina Maria
a armonizat piese autohtone – ţesături, perne,
velinţe dar şi obiecte preţioase, occidentale,
arme orientale, precum şi pictură românească.
Nu lipsesc nici piesele turceşti – vase din ceramică
şi alamă, totdeauna încărcate cu flori.
Una dintre ultimele construcţii de pe domeniul
regal Balcic, a fost capela Stella Maris, loc de
contemplare şi refugiu. Alături de fotografii
de odinioară, sunt expuse icoane ortodoxe,
crucifixuri şi alte obiecte de cult. Dorinţa
testamentară a reginei Maria a fost, ca după
moartea ei, inima să-i fie păstrată în acest locaş.
Caseta din argint aurit, incrustată cu pietre
preţioase, primită în dar la căsătorie în anul 1893,
„de la Doamnele române”, adăpostind inima, va
fi expusă prin amabilitatea Muzeului Naţional de
Istorie a României, în perioada expoziţiei într-o
sală specială, încărcată de sacralitate.
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INTRO
RODICA ROTARESCU
General Manager
The program exhibiting the Dream Houses of
Queen Maria of Romania, set up in 2012 entitled
The Bran Castle, carries on in 2013 with the
presentation of the residence on the Silver Coast.
The Royal Palace at Balcic was ”the last and
most exotic” among the dream houses of the
sovereign entirely built and decorated according
to her personal artistic taste.
The temporary exhibition ”Queen Maria’s Dream
Houses – the Balcic Castle” shows the visitors the
atmosphere as well as the attempt of recreating
some of the interiors at ”Tenha Juvah”. Epoch
photographs, made both by the Queen and by
the workshops Guggenberger Mairovits in Sibiu
and Julietta in Bucureşti, are exhibited showing
the estate gardens and the interiors where she
spent her last years of life.
The Queen’s Bedroom, decorated with oriental
elements, will reveal us the fascinating
personality of the Queen to be known later
as “the artist Queen”. Along with traditional
weaving, shelves with books, votive lights, icons,
Persian vases, flowerpot holders, the memory of
the one who was “the last romantic” will linger in
this intimate space.
The display of the decorative art items in the
Dining-room at Balcic – the Toscan table ready
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for the family reunion, a precious dresser
holding the needed dishes to serve the meals, a
little credence to keep the silvery, candlesticks
and other decorative objects – will recreate the
former atmosphere of the royal meals.
Prince Nicolae’s Living room holds a special
mark of originality. There, next to the fire place
so similar to those in the Romanian cottages
but of Mexican type, Queen Maria harmonized
autochthonous items – weavery, cushions
and carpets, with occidental precious objects,
oriental weapons and even Romanian paintings.
Nor do the Turkish items miss – ceramic and
brass vases always filled with flowers.
The Chapel Stella Maris, one among the last
buildings on the royal estate of Balcic, is a place
of contemplation and refuge. Together with old
times photos, orthodox icons, crucifixes other
religious objects are displayed. Queen Maria’s last
will was that, after her death, her heart be kept in
this place. The gilded silver casket, inlaid with
precious stones, received as a wedding present
in 1893 “from the Romanian Ladies”, containing
the heart, thanks to the kind willingness of the
Romanian National Museum of History will be
exhibited during the exhibition in a special hall
highly sacral.
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Regina Maria la Balcic, 1927
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Născută la Eastwell Park, comitatul Kent, Marea
Britanie, în 29 octombrie 1875, Maria avea la
căsătoria cu prinţul moştenitor Ferdinand numai 17
ani şi foarte puţine cunoştinţe despre România, ţara
de adopţie. Tinereţea i-a fost umbrită de rigiditatea
protocolului de la Curtea Regală a României,
de exigenţa şi supravegherea permanentă a
„unchiului” (regele Carol I), de necesitatea adaptării
la un stil de viaţă pentru care nu fusese pregătită.
Misiunea ei era să perpetueze dinastia şi să ofere
atuuri pentru politica externă. În epoca răzvrătirii
împotriva „dominaţiei unchiului”, adâncă şi

dureroasă, asemănată de Maria cu „trecerea unui
arbore cu ramuri cu tot printr-un perete de piatră”,
„La Princesse Lointaine”, cum era numită în acea
perioadă, se refugiază în „cuiburi” aurite sau
argintate, spaţii recreate de ea însăşi, la castelul
Pelişor sau la palatul Cotroceni, în care se simte în
siguranţă şi unde meditează asupra modalităţilor
prin care îşi poate face auzită vocea. Opţiunile sale
estetice sunt materializate prin compunerea unor
interioare eclectice, unde obiecte extrem de diverse
ca vechime sau apartenenţă stilistică îşi pierd
semnificaţiile conceptuale, căpătând în schimb
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REGINA MARIA SI
CASELE DE VIS
Izabela Török si Cornelia Dumitrescu

Regina Maria pe Terasa Regelui Alexandru, Palatul Balcic, 1927

pregnante funcţii decorative. Iubitoare de
frumos, dotată cu simţ artistic, mare amatoare
de experimente vizuale, Maria frecventează
atelierele Şcolii de la Darmstadt, patronată
de cumnatul său, Marele Duce de Hessa, şi
îmbrăţişează conceptele Art Nouveau-ului,
dând astfel dovadă de libertate a spiritului,
receptivitate la nou şi nonconformism.
În anul 1930, regina Maria a publicat în revista
„Boabe de grâu” un articol intitulat „Casele
mele de vis”, în care face o retrospectivă a
evoluţiei sale ca artist decorator, dând glas în
acelaşi timp dorinţei de independenţă, care i-a
fost principalul mobil în amenajarea acestor
fermecătoare locuri de reverie şi refugiu:
„visul vieţii oricărei femei este să aibă o casă
a ei. N-are a face cât de mică şi de smerită,
numai să fie într-adevăr a ei, cuibul, adăpostul,
retragerea”.
Situat la aproximativ 120 de kilometri de
Constanţa, în Cadrilater, Balcicul dispune de
o splendidă aşezare naturală, pe Coasta de
Argint a Mării Negre. Eugen Buchman, şeful
cancelariei palatului Cotroceni, îl descrie astfel
în Jurnalul său: „văi şi coaste aride, albicioase,
printre care şerpuiesc cărări prăfuite, pământ
ars, calcinat de soare. Un bizar colţ de pământ,
dar foarte frumos, sălbatec, părăsit, pleşuvit
însă jos, lângă mare, de o vegetaţie extrem de
bogată, de verde veşnic, ca în luna mai”.
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Nu este clar care dintre pictorii îndrăgostiţi
de Balcic a descoperit pentru întâia dată
frumuseţea plastică a peisajului; unii susţin
că Iosif Iser, alţii că Lucian Grigorescu sau
Alexandru Szatmari. Cert este că cel din urmă,
împreună cu soţia sa Ortansa (sora Ceciliei
Cuţescu Storck) şi-a clădit aici, în anul 1921, o
casă cu pridvorul împodobit cu faianţă persană.
Entuziasmul lor i-a antrenat şi pe soţii Storck, ce
îşi clădesc şi ei o fermecătoare vilă, îmbrăcată
cu piatră de Cavarna, cu o logie pe care au
acoperit-o cu fresce reprezentând corăbii
ce poposesc în porturi, şi pe care au mărit-o
în mai multe etape, până la dimensiunile
unui palazzetto. Astfel, la Balcic se crease o
atmosferă de emulaţie artistică, generată de
pictorii, arhitecţii, scriitorii şi muzicienii ce
frecventau zona. Membrii Tinerimii artistice,
vrăjiţi de frumuseţea peisajelor de aici, soseau
în fiecare vară: Iosif Iser, Lucian Grigorescu,
Gheorghe Petraşcu, Ştefan Popescu, Nicolae
Dărăscu, Jean Al. Steriadi, Ştefan Dumitrescu,
Ion Ţuculescu, Nicolae Tonitza. Arhitecta
Henriette Gibory - Delavrancea şi-a clădit
propria vilă pe malul mării, la mică distanţă
de domeniul reginei, iar sora Henriettei, Cella
Delavrancea bună prietenă a Mariei era şi ea
prezentă aici.

Terasa Principesei Elisabeta, Palatul Balcic
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Vila Tenha Juvah
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Crescută într-o libertate aproape totală, atât
pe domeniul familial din Anglia, cât şi în insula
Malta, unde se afla Cartierul General al flotei
britanice din Mediterana comandată de tatăl ei,
Maria îşi reaminteşte de copilărie.
Balcicul, micul „Oraş Alb”, situat pe malul Mării
Negre a aparţinut, între anii 1913-1940 României,
dobândit în urma celui de-al Doilea Război
Balcanic. Era o regiune de vis aflată în paragină,
cel mai strălucit punct verde de pe coasta aridă
a Dobrogei, o oază romantică şi un cadru perfect
pentru o fantezie arhitectonică.
Regina fusese la Balcic înainte de marele război,
însă în grabă. Vizita este descrisă de suverană în
cartea „Ţara mea,” tradusă de istoricul Nicolae
Iorga, în anul 1917: „Într-o arzătoare zi de vară
am venit într-un orăşel locuit aproape numai de
turci. Împărţeam bani mărunţi între săraci şi cei
fără sprijin şi mă purtam de ici colo. Era acuma
rândul poporaţiei musulmane; de aceia cercetam
locurile cele mai nenorocite, cu mânile pline de
bani. Aşa li-a fost de mare bucuria la venirea
mea, încât scopul cel adevărat al visitei mele a
fost aproape uitat. M-am găsit încunjurată de un
roiu de femei aprinse, în haine ciudate, ciripind
o limbă neînţeleasă mie. Îmi ziceau: Sultană.
(...) Mă duceau din colibă-n colibă, din curte-n
curte. (...) Mă târau cu ele printr-un labirint de
mici colibe clădite din lut, de grădini ridicul de
mici, de ogrăgioare dosite, făcându-mă să intru
în locuinţe, să pun mâna pe copiii lor, să mă aşez
pe scaunele lor.”
Palatul regal de la Balcic a fost numit de regină
„ultimul şi cel mai exotic” dintre „casele de vis”,
construit şi amenajat, în întregime, după propriul
gust artistic: un pavilion turcesc, pe malul Mării
Negre, lângă Bazargic (actualul Dobrici), pe
care îl va numi Tenha Juvah (Cuibul solitar), „o
nebunie a maturităţii mele”, „esenţa stilului şi
gustului meu particular.”

Regina descoperise frumuseţea locului datorită
pictorului Alexandru Szatmari, în anul 1924,
vizitând locul, pentru a doua oară, împreună
cu fiul ei, principele Nicolae. Maria nota, la 9
octombrie 1924, în Însemnările ei zilnice „(...) Un
încântător locşor oriental, foarte pitoresc. (...)
Există un farmec special în totul, întrucât Balcicul
este suspendat deasupra unui gol, are pante
abrupte albe, calcaroase, pe care toate casele
par a fi agăţate în mod periculos. «Mahalalele»
turceşti şi tătăreşti se ridică una deasupra
celeilalte, într-un pitoresc fără egal. Pictorii erau
şi ei încântaţi, pentru că acesta era paradisul
lor şi dorinţa tuturor este ca eu să am un locşor
undeva, unde să pot veni din când în când, să fiu
printre ei.”
În urma vizitei, regina a rămas fascinată şi a avut
senzaţia stranie că acesta este locul pe care l-a
căutat toată viaţa şi pe care, în sfârşit, l-a găsit.
„Doi prieteni – pictori, entuziaşti admiratori ai
Balcicului, ne arătară fiecare colţ pitoresc şi,
fără să ţinem seamă de căldură, praf şi pietrele
colţuroase ale drumurilor, am urcat şi coborât
dintr’un cartier într’altul, admirând băile turceşti,
aruncând priviri în colibele tătăreşti, vizitând
câteva gospodării de seamă ale turcilor, gustând
dulceaţă de trandafiri într’o casă bulgărească.
Nicolae şi cu mine eram din ce în ce mai încântaţi
şi mulţumirea noastră nu cunoscu margini când
începurăm să ne căţărăm pe coasta mării, unde
o serie de căsuţe de piatră păreau să păzească
viile ce coborau aproape până pe plajă. (...)
Dincolo de mori, deasupra unui zid de piatră
dărăpănat, se găsea un fel de terasă pe care
creştea viţa de vie; la câţiva paşi mai departe, o a
doua terasă mai strâmbă şi mai scurtă, în capătul
căreia se înalţă un plop gigantic, aplecat peste
apă, irezistibil atras - parcă – de cântecul mării.
Rămăsei împietrită. Acest colţ era fermecător ! Şi
avusei senzaţia stranie de a-l fi căutat toată viaţa
şi de a-l fi găsit, în sfârşit. Un loc de vis, păzit de
acest bătrân copac. Mă aşezai în umbra lui şi mă
uitai şi eu în apă, cum probabil privea şi el de
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mai bine de un secol. Tăcui mult timp.
Farmecul acelei frumuseţi pătrundea din
ce în ce mai adânc în inima mea. Apoi
întorcându-mă către Nicolae, spusei: Oh!
Nicky, locul acesta trebuie să fie al meu!
Simt că m-am întors la ceva care mi-a
aparţinut întotdeauna. Şi într’adevăr,
acest loc de vis deveni al meu.” , scria
regina Maria în articolul „Cum am ajuns
la Tenha Juvah”, 1927.
Casa reginei Maria a fost construită
pe terenul cumpărat, în anul 1924,
de la bancherul Jean Chrissoveloni.
Ulterior, domeniul a fost extins prin
achiziţionarea mai multor terenuri de
la localnici, rezultând, până în anul
1938, o suprafaţă totală de peste 24 de
hectare. Casa a fost construită între anii
1925 - 1927, după planurile arhitectului
român de origine turcă, Emil Guneş
(Günes). Acesta a mai realizat planurile
unor case neo-româneşti din Bucureşti,
între care Căminul ofiţerilor de pe strada
Cobălcescu nr. 28.
Lucrările de la Balcic au fost executate
de firmele italiene Fabro Agostino
(antreprenor de lucrări publice) şi
Giovanni Tomasini (lucrări în mozaic,
ciment şi asfalt), sub directa supraveghere
a secretarului particular al reginei,
Gaetan Denize. După decesul acestuia,
survenit subit în anul 1928, atribuţiile
i-au revenit lui Eugen Zwiedineck,
aghiotantul şi secretarul particular al
reginei Maria. Instalaţia electrică a fost
realizată de firma inginerilor Anghel
Popescu şi S. Mitoşeriu, din Bucureşti.
Regina supraveghea îndeaproape toate
etapele de construcţie şi amenajare,
totul era gândit, până în cele mai mici
detalii, ca să ofere maximul de confort.
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Vila Tenha Juvah

„Căsuţa mea ciudată de pe malul Mării Negre” – scria Maria unui prieten – „îmi va da
posibilitatea să-mi las imaginaţia să zburde (...) voi numi mica bizarerie, Tenha-Juvah,
„Cuibul solitar”, pentru că toate denumirile de aici sunt turceşti.”
Maria a dispus ca Tenha-Juvah să fie construit în întregime în stil turcesc, cu ziduri albe
groase şi camere puţine. Domeniul de la Balcic nu e dominat de un castel sau de vreo
construcţie somptuoasă. Nu grandoarea a stat la baza construirii acestei „case de vis”,
ci dragostea pentru frumos. Regina dorea o casă albă, trainică, simplă ca linie, „o casă
la care catul al doilea să fie mai reliefat decât cel de dedesupt. O casă cu acoperiş turtit
şi cu picioarele aproape în Mare, o casă împresurată de prispe de piatră, străbătute de
canale înguste cu apă curgătoare, prispe care treptat, treptat să fie schimbate într-un rai
de flori.” Regina mai scria: „Va fi o locuinţă perfectă (…)Voi putea face un vis din camera
mea cea mare. Va fi o încăpere frumoasă, iar balconul care porneşte de la ea este tot cemi poate dori inima. Va da spre una din micile mele grădini.(...) Din sufrageria mare ca un
salon se deschide un balcon acoperit, suspendat în faţa minaretului, de unde poţi privi
spre celelalte grădini.”
Tenha-Juvah era compus din subsol, parter şi etaj, având 14 camere, 2 terase şi un balcon,
construit din zid masiv, tencuit atât în interior cât şi în exterior cu mortar de var, vopsit
în alb. Pardoseala încăperilor este din ciment presat şi lustruit şi cărămidă, iar tâmplăria,
din lemn de brad patinat şi ceruit. Acoperişul se profilează elegant din olane de culoare
roşie.
Referitor la decoraţia de interior, regina nota: „Fac două mari sobe turceşti în cele două
camere şi în holurile exterioare, două nişe cu bufete adânci în care să-mi ţin argintăria
şi paharele. (...) Intenţionez, de asemenea, să-mi atârn alături, marea mea colecţie de
candele vechi de biserică. Eu am strâns deja multe lucruri: mobilier vechi, oale, vaze,
străchini, mojare de piatră, vase de pământ şi metal, precum şi o întreagă colecţie de
ustensile turceşti pentru pictură. Oh! cu siguranţă că voi face din el o comoară artistică
şi perfecţiunea lui aparte se va regăsi şi în micile grădini ideale, pavate, pline de pitoresc
şi frumuseţe.”
În interior s-a păstrat acelaşi stil ca şi pentru exterioare, pereţii fiind văruiţi în alb, servind
drept fundal pentru piesele colorate, de inspiraţie orientală. Dormitorul a fost amenajat
la etajul palatului, având două ferestre largi care dădeau spre mare. Patul şi-a găsit locul
într-o nişă a camerei, în partea opusă ferestrelor. Alături, se află camera de toaletă, o baie
turcească şi o verandă răcoroasă, unde regina dormea adesea. Fiecare piesă de mobilier
şi-a găsit locul destinat: vechile dulapuri, scrinurile, scaunele, mesele joase, diferitele
lămpi evreieşti, vasele persane din aramă, bronz, ceramică, „vor fi la fel de potrivite aici,
ca şi la Bran. De fapt, Tenha Juvah va deveni cel mai puternic rival al Branului”, conchide
Maria.
Adosat casei a fost construit un minaret, care se armonizează perfect cu întreg ansamblul,
fără a avea vreo semnificaţie religioasă şi care adăposteşte o scară în spirală. Deseori,
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regina se urca în minaret şi examina, de
acolo de sus rezultatul lucrărilor: „Am
stat în turn, m-am urcat pe minaretul
meu ca să mă uit la mare, am mers în
fiecare încăpere cu hârtia şi tocul în
mână ca să notez tot ce am nevoie: mese,
dulapuri, comode, scaune, biblioteci,
paturi, perdele, tablouri etc. (...) Am
văzut deja, în imaginaţie, totul aranjat ”,
scria regina în Jurnalul ei, în anul 1926.
Pe lângă palatul propriu-zis, au fost
construite şi casele pentru oaspeţii şi
suita reginei Maria. Astfel, a doua clădire
de pe domeniul regal, era „Mavi Dalga”
(Valul albastru) destinată musafirilor,
compusă din parter şi două etaje,
arhitectul fiind acelaşi Emil Guneş.
Suverana se gândea deja la amenajarea
unei case pentru oaspeţi, din momentul
în care achiziţionase terenul. Totul era
proiectat de regină încă de la început.
Iată ce mărturisea la 3 iunie 1926, în
Jurnalul ei: „Împreună cu «Sf. Balcic»
(cum îl numise pe Gaetan Denize), am
mers pe terenul cumpărat, de pe cealaltă
parte a apei. (...) Mai târziu, când bugetul
meu se va restabili puţin, voi construi
în vârf, în faţa marilor plopi de acolo, o
căsuţă pentru un oaspete, sau pentru
domnul meu, sau pentru Nicky, dacă nu
se căsătoreşte, şi care va fi exact copia
micii case turceşti Bucari, şi pe care o
voi construi cu meşterii locali. Aşa că un
lucru duce la altul, şi se face întotdeauna
ceva.”
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La primul etaj se afla apartamentul
lui Gaetan Denize, precum şi camere
pentru doamnele de onoare din suita
reginei. Apartamentul prinţului Nicolae
şi-a găsit locul la etajul al II-lea, fiind
compus dintr-un hol, salon-dormitor,
anticameră, toaletă şi baie. Regina
consemnează în Însemnările zilnice:
„Mavi Dalga, casa de oaspeţi, este
cea mai «adorabilă» perfecţiune ce se
poate imagina. (...) Există cinci camere
spaţioase în casă. Camera mare, de sus,
aşa-numita cameră a lui Nicky, este pur şi
simplu încântătoare, cu o a doua odăiţăalcov, pentru al doilea pat. O formă
aparte şi fiecare nivel are deja instalată
baie proprie (...) este o bijuterie rubinie,
mai ales la apusul soarelui când micile
încăperi albe devin lăcaşuri de lumină
incandescentă. (...) O casă absurdă,
cuibul unui artist şi nu o casă solemnă,
peste tot se găseşte apă din abundenţă,
şi ce privelişte! Ador să amenajez şi să
planific totul.” În viziunea pictorului

Regina Maria in Gradina Principelui Mircea, 1927

Szatmari, vila Mavi Dalga „este o casă rustică
şi suficient de aparte ca să corespundă visului
oricărui pictor.” S-au amenajat mici „vetre,” iar
alături de casă, o scară de piatră duce sus până
la grădina de legume. Vila va primi, mai târziu,
numele de „Pavilionul Principelui Nicolae.”

magazie, locuinţă pentru personal şi garaj. „(...)
Trebuie să am morile vechi şi dreptul asupra apei.
Morile vechi sunt, înainte de toate deosebit de
pitoreşti şi îmi vor asigura dependinţele mele –
garajul, bucătăria, centrala electrică, camerele
pentru servitori.”, scria Maria în Jurnalul ei.

Aproape de casa oaspeţilor, se află a treia clădire
principală, şi cea mai mare de pe domeniu, cea
destinată suitei, numită „Sabur Jevi”, construită
pe platoul Talian Baglar din Balcic. Vila, în formă
de potcoavă, era compusă doar din parter şi
dispunea de mai multe camere şi băi destinate
suitei reginei.

Costurile lucrărilor efectuate la domeniul Balcic,
s-au ridicat, până în anul 1930, la suma de
6.480.000 lei.

De la an la an, domeniul a fost extins şi îmbogăţit,
luând naştere mai multe pavilioane în jurul
palatului mare: pavilionul „Izbânda”, construit în
anul 1936 şi prevăzut cu o sală de cinema, clădirea
corpului de gardă, casa intendentului, pavilionul
„Ciuperca”, 3 case pentru personalul responsabil
cu viţa-de-vie, pavilionul de odihnă, templul
Maria Ruh (lucrare neterminată), pavilionul
administraţiei, stupăria, crama, pavilionul „Cara
Dalga”, vila „Elisa” etc. Unele dintre ele au fost
proiectate de arhitectul Guneş, altele, precum
pavilionul grănicerilor, de către arhitecta
Henriette Gibory- Delavrancea.
Pentru domniţa Ileana, fiica favorită a reginei,
s-a amenajat în anul 1929 un atelier de pictură şi
sculptură, cunoscut fiind talentul acesteia pentru
arta plastică. Până la căsătoria cu Arhiducele
Anton de Habsburg, în 1931, aceasta era prezentă
în fiecare vară la Balcic, moştenind de la Maria
iubirea pentru mare: „Ileana a moştenit iubirea
aceasta a mea pentru mare. Ileana era a Balcicului
şi Balcicul era al Ilenei. Nu pot să-mi închipui
Tenha Juvah fără Ileana şi cu ea dimpreună miam dezvoltat tot mai mult şi mai mult visul”, îşi
amintea suverana. Compusă din subsol, parter,
mansardă şi un balcon din lemn, clădirea a fost
construită din zid masiv, văruit în alb, ca de altfel
toate casele de pe domeniul regal, tâmplăria
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executată din lemn de brad, iar pardoseala din
piatră şi scânduri de brad. În studio se găseau
fotolii, o canapea, piese de mobilier de mici
dimensiuni, o ladă-tron, tablouri, diferite vaze şi
ustensile de pictat.
Cele cinci mori, existente pe domeniul regal, au
fost transformate în bucătărie, uzină electrică,
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Regina Maria la Tenha Juvah, 1927

Domeniul era constituit dintr-un parc minunat,
compus din mai multe grădini, în care se găseau
fântâni, iazuri, colonade, mori de apă, vase
antice, amfore, bănci de piatră, pietre funerare
etc., adunate din călătoriile efectuate de-a lungul
anilor. Au fost create terase şi grădini de influenţă
spaniolă şi turcească, precum Grădina lui Allah
şi Suliman Lei (Apa Păcii), astfel încât impresia
este, aşa cum mărturisea Maria „jumătate Orient,
jumătate Italia şi fireşte că eu am prins stilul care
se potriveşte locului”.
Regina Maria a colecţionat şi a creat lucrări
artistice, decorând „casele ei de vis” în stilul
personal, inconfundabil: „Bran, Cotroceni,
Scrovişte, Tenha Juvah sunt rezultatul gustului
meu special. Mă simt la locul meu, şi încăperile,
casele, lucrurile printre care trăiesc au însemnat
întotdeauna mult pentru mine, iar acum grădinile
au devenit o pasiune, de când am început să
le proiectez, să le direcţionez, să le înţeleg eu
însămi.”
Conform inventarului din 1 octombrie 1938,
realizat după decesul reginei Maria şi păstrat la
Arhivele Statului Bucureşti au fost înregistrate
următoarele ornamente aflate în parcul regal de
la Balcic:
- la terasele „Principesa Ileana” şi „Regina
Elisabeta”, vase de pământ greceşti şi bizantine,
unele de formă egipteană, altele de formă
italiană;
- la terasa „Regina Maria”, vase de piatră, de
diferite forme şi dimensiuni, piedestale din
marmură, în stil florentin, porţi din fier forjat,
coloane din piatră albă de Dalmaţia;
- la grădina „Mircea”, vase de pământ, pietre
funerare turceşti, din marmură, vase de piatră de
Cavarna;
- lângă biserică, cruci de piatră cu inscripţii
chirilice şi vase de pământ;
- la Loja romană, vase smălţuite, verzi, vase de
pământ spaniole şi vase din piatră;
- lângă „Mavi Dalga”, cruci de piatră, cu inscripţii
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Terasa Principesei Elisabeta cu tronul de marmura al Reginei
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chirilice, vase de pământ şi de piatră de Cavarna,
precum şi o coloană de piatră, sculptată,
reprezentându-l pe Sfântul Gheorghe;
- la grădina lui Allah, diferite vase de piatră şi
de marmură, sculptate cu motive romane, o
sculptură, „Cap de turc”, opera principesei Ileana;
- la terasa „Tomislav”, vase de pământ şi de
piatră de Cavarna;
- la celelalte terase şi clădiri, vase de grădină, de
diferite forme şi materiale, pietre funerare, cruci
de piatră cu inscripţii chirilice, un basorelief din
faianţă cu Sf. Nicolae, o statuetă înfăţişând-o pe
Fecioara Maria, un mozaic, încastrat în zid, cu Sf.
Gheorghe şi altele.
Printre componentele arhitectonice de mare
frumuseţe din parcul palatului se remarcă „Apa
Păcii”, cunoscută şi sub numele de Loja romană,
o construcţie cu arcade pictate pe interior, în
cărămiziu şi albastru, susţinute de coloane având
în interior bazine de apă.
Pe una dintre terasele parcului se află „Tronul”
reginei, un fotoliu din marmură, având alături
o masă din piatră. Era un loc preferat al Mariei,
multe dintre fotografiile suveranei fiind realizate
în acest loc. Lângă „Mavi Dalga” a fost aşezată
o cruce mare din piatră, fixată într-un unghi pe
unul dintre ziduri, astfel încât să fie cu faţa la
mare.
Cu amenajarea grădinilor a fost însărcinat Jules
Jannin, arhitect peisagist de origine elveţiană,
care a pus în practică ideile reginei. După moartea
acestuia, suverana i-a aşezat o piatră funerară în
parcul palatului, cu inscripţia: „Lui Jules Jannin,
care a făcut ca visul meu să devină realitate în
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această grădină.” Continuatorul grădinilor a fost
Carol Gutman, căruia i-a fost ridicată o vilă.
Regina Maria organizase dintotdeauna grădini,
cunoscându-se marea sa pasiune pentru flori,
însă nici una într-o climă atât de caldă. Ceea
ce crease la Balcic era o adevărată explozie de
flori şi de culoare, totul armonizându-se perfect
cu peisajul: „(...) plantările mele vor modifica
aspectul puţin cam prea uniform al zidurilor
care, spre marea mea satisfacţie, au fost făcute
cu o suprafaţă aspră, datorită pietrei inegale şi cu
suficiente crevase între ele, ca să se poată planta
ceva chiar în zid. Am 9 terase, la înălţimi inegale,
din care cinci sunt adevărate grădini. Celelalte
sunt mai mici ca nişte locuri de plimbare (…)”.
Pe toate terasele au fost captate diferite surse de
apă, înlesnindu-i reginei să creeze aici, adevărate
„paradisuri.”.
Parcul domeniului a fost plantat cu diferite specii
de flori, unele primite din Anglia, de la firma
Sutton & Sons, Reading, altele din New York, de
la Max Schling, printre ele numărându-se gura
leului, asterul, lobelii, lupin, cârciumărese, ochiul
boului, filimică, crizanteme, plante agăţătoare,
nemţişori, rubechia, lalele, narcise, ciuboţica
cucului, nalbe de grădină, şi nu în ultimul
rând, florile preferate ale Mariei, irişii, crinii şi
trandafirii. ”(...) Fiecare floare este examinată cu
dragoste, în mintea mea se fac planuri legate
de alte îmbunătăţiri pentru anul viitor. Crinii din
grădina „Mircea” vor fi galbeni, iar nemţişorii
albaştri precum cerul, deasupra unor petunii
albe ca zăpada. Fiecare grădină mică trebuie
plantată la toamnă cu lalele, care să fie scoase
după ce înflorirea a luat sfârşit, ca să nu afecteze

florile viitoare. Lalelele din aceste grădini sunt
ca nişte cupe de lumină, adorabile, încântătoare
şi absolut perfecte.”, nota Maria în Însemnările
ei. În anul 1937, firma italiană Fratelli Sgaravalli
Piante, furnizează grădinilor regale un număr de
peste 400 kg seminţe de flori.

ridicându-se pe mai multe niveluri până la
„micuţa cărare şerpuitoare de la casa de oaspeţi,
ceea ce îmi va da din nou prilejul să amenajez
după placul inimii aceste terenuri, într-un stil
parţial italian şi parţial oriental.”, scria regina în
Însemnări.

Terasele şi grădinile parcului au primit numele
membrilor familiei, aşa cum reiese din Jurnalul
reginei, însemnarea din 3 iunie 1926: „Dau
numele copiilor mei diferitelor terase şi grădini.
(…) Fiecare grădină mică va fi, în felul ei, o
perfecţiune, în aşa fel încât nimeni nu este cazul
să fie gelos pe altul.”

Lângă prima moară, transformată în bucătărie,
s-a creat o altă terasă, numită Regina Maria,
unde s-au plantat crini portocalii, irişi albaştri,
magnolii parfumate, narcise şi ciuboţica cucului,
iar grădina Tomislav a fost populată cu petunii de
toate culorile. Un alt colţ drag suveranei, a fost
Grădina lui Allah, unde s-a amenajat o fântână
turcească şi s-a instalat Fântâna Fecioarei (La
Fontaine de la Vierge).

De un real ajutor în amenajarea grădinilor, a fost
Bergeman, omul de încredere şi grădinarul casei
regale, care a transformat în realitate dorinţele şi
ideile reginei.
Grădina Mircea a fost amenajată sub balconul
palatului, locul favorit al Mariei, dedicată
„memoriei micuţului meu” şi care „este un poem,
o simfonie de culori, cu crini înalţi. (...) plantez un
anumit soi de lalele, numite Hobema, care sunt
de un roşu aparte, cu uşoare nuanţe de mov, ce
fac un contrast adorabil de culoare cu pământul
galben”. Sub această terasă, s-a plantat o grădină
cu ierburi, armonizate cu trandafirii „La Tosca”.

Grădina Ghetsemani a fost proiectată şi plantată
în perioada 1933 - 1936. Este, ca fiecare dintre
grădini, străbătută de un pârâu, aici regăsinduse diverse flori precum lalele, crini, magnolii,
petunii, nalbe de grădină şi altele.
Cu ajutorul peisagiştilor, grădinile de la Balcic
erau în permanenţă în floare, din aprilie până în
luna noiembrie. Regina alegea speciile potrivite
în aşa fel încât, pe tot parcursul verii, terasele să
fie încărcate de flori.

Regina Maria a comandat irişi multicolori,
plante căţărătoare, brânduşe, narcise, plante
perene, precum şi migdali şi flori specifice climei
temperate.
În apropierea vilei Mavi Dalga, a fost construită
pergola care să confere umbră în zilele toride,
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Capela Stella Maris

Aproape de „Suliman Leic” (Apa păcii), cunoscută
astăzi sub numele de Loja romană, a fost
construită capela „Stella Maris” (Steaua Mării), un
loc de suflet şi de rugăciune al Mariei. „Cea mai
mică biserică din ţară”, cum spunea regina, de
numai 34 metri pătraţi, a fost construită din piatră
locală, calcaroasă, după modelul unei biserici din
Cipru: „În clipa când am văzut-o acolo, mi-am dat
seama că acest paraclis şi nu altul era menit să
fie zidit pe pământurile mele de la Mare. Singura
deosebire e că piatra folosită e din Balcic. (...) în
loc să fie săracă şi goală pe dinăuntru, s-a făcut
un mic giuvaer de felurite culori în care domneşte
albastrul, albastrul pentru că biserica e închinată
Maicii Domnului de la Mare ... Stella Maris – un
smerit altar ortodox pe care eu, protestanta, l-am
clădit ca un simbol al vieţii mele; un altar ridicat
unei mărturisiri de credinţă care nu-i a mea,
într-o ţară unde am fost odată străină şi pe care
mi-am însuşit-o prin bucuria, suferinţa, munca,
care m-au legat de ea, cu fiecare an, mereu mai
mult.”
De foarte mici dimensiuni, cu pereţii din
piatră, netencuiţi, surmontată de o turlă cu
tamburul scurt, acoperită tot cu olane, capela
are sobrietatea unui lăcaş de cult paleocreştin.
Interiorul păstrează aceeaşi austeritate datorită
picturilor în tonalităţi grave. Tabloul votiv o
reprezintă, în dreapta uşii, pe regina Maria,
iar în stânga pe principesa Ileana, ambele
înveşmântate în straie de curte, precum doamnele
sau domniţele medievale. Pictura interioară se
datorează pictorilor Anastase Demian (18991977) şi Tache Papatriandafil (1901-1951). Iată ce
relatează Emanoil Bucuţa, fondatorul revistei
„Boabe de grâu” în monografia oraşului Balcic,
despre capela reginei: „În toamna anului 1930,
doi pictori s-au strecurat aproape nebăgaţi
de seamă tocmai în Balcicul cel nou al Reginei
Maria, şi abia în ceva mai mult de o lună de lucru,
cu clasicul coif de hârtie al zugravului pe cap
şi cu mânecile suflecate, au acoperit de fresce
paraclisul palatului.” Închinată Maicii Domnului,

sfinţirea bisericii a avut loc la 28 octombrie
1933, şi a fost oficiată de episcopul Constanţei.
Pe unul dintre pereţi, este reprezentată regina
Maria, ctitorul lăcaşului de cult, ţinând în mână
bisericuţa în miniatură, iar pe partea cealaltă,
principesa Ileana, cu o corabie în mână „ca o
sfântă fecioară a marinarilor”.
În iunie 1933, regina Maria şi-a redactat la Balcic
testamentul, prin care dispunea: „Cu trupul voi
odihni la Curtea de Argeş lângă iubitul meu soţ
regele Ferdinand, dar doresc ca inima mea să fie
aşezată sub lespezile bisericei ce am clădit-o (…)
Vreau să odihnesc acolo în mijlocul frumuseţilor
făurite de mine, în mijlocul florilor ce le-am sădit”.
Această idee nemaiîntâlnită în spaţiul românesc,
ca inima să-i fie scoasă din piept şi înmormântată
separat de trup îşi avea originea în tradiţiile de
înmormântare a regilor anglo-saxoni. Pentru ca
protecţia lor să se reverse şi după moarte asupra
tuturor supuşilor, părţi din trupurile suveranilor
erau înmormântate în mai multe puncte ale
regatului. Dorinţa de a proteja, de a asculta
necazurile supuşilor, chiar după moarte, este
exprimată de regina Maria în testament: „Atâţia
au venit la inima Mea, încât, moartă chiar, aş mai
dori să poată veni la ea. Să nu fie un loc de jale;
cei ce vor veni să păşească pe o alee de crini şi săşi amintească de binecuvântarea mea”.
În 18 iulie 1938, la una dintre casele de vis ale
tinereţii sale, castelul Pelişor din Sinaia, s-a
stins din viaţă regina Maria. Conform dorinţei
testamentare, inima i-a fost scoasă din piept,
învelită în vată formolizată, aşezată într-o casetă
octogonală din argint, apoi într-o altă casetă, din
argint aurit bătută cu diamante, rubine şi safire,
un dar al doamnelor române primit de Maria în
ianuarie 1893, la venirea sa în ţară ca Principesă
Moştenitoare. Transportul casetei de la Constanţa
la Balcic s-a făcut cu bricul Mircea I (aceasta
fiind ultima sa cursă, înainte de a fi înlocuit cu
bricul Mircea II). După ajungerea la destinaţie,
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pavoazul arborat de obicei în prezenţa reginei
a fost coborât, pentru a înveli caseta ce îi păstra
acum inima. În ziua de 29 octombrie 1938 (data de
naştere a reginei), caseta învelită în marele pavoaz
a fost depusă în capela Stella Maris, în cadrul unei
emoţionante ceremonii. Iată ce scria un martor
ocular al evenimentului: „De-acum Balcicul va fi
pentru noi de două ori mai preţios. Acolo la Capela
Stella Maris se odihneşte întru veşnicie inima de
aur, care s-a sbătut pentru neamul Românesc,
a suferit şi s-a jertfit. În pământul dobrogean,
în palatul de poveste, construit după inspiraţia
Reginei Maria, inima de mamă şi de femeie vitează
pe care n-a putut să o cuprindă lumea întreagă,
stă acum cuminte, străjuită de legendele mării
şi de dragostea pioasă a poporului”. Timp de
doi ani, inima reginei Maria a stat acolo unde
îi hotărâse chiar ea locul, în tovărăşia marinei
militare regale, care îi prezenta zilnic onorul. În
1940, când Cadrilaterul a devenit teritoriu bulgar,
inima reginei Maria se întoarce în ţară, aşa cum
relatează fiica sa, prinţesa Ileana: „credinciosul
aghiotant al mamei, generalul Zwiedineck, a luat
caseta în care se găsea inima mamei şi a dus-o la
Bran, unde am aşezat-o în mica noastră biserică
de lemn. Mai târziu a fost săpată o capelă chiar în
stânca din spatele bisericii. O cărare întortocheată
cu scări urcă până la ea. Acolo am aşezat caseta
care conţine inima. Acolo stă deoparte, singură –
relicvă uşor accesibilă tuturor”.
În prezent, inima reginei Maria se află la Muzeul
Naţional de Istorie al României, din Bucureşti.
Domeniul regal de la Balcic, a fost moştenit
de regele Carol al II-lea, conform dorinţei
testamentare a suveranei, cu excepţia unor
pavilioane moştenite de domniţa Ileana:
„Proprietăţile mele din Balcic, Tenha-Juvah, MaviDalga, împreună cu castelul, toate celelalte clădiri
şi Biserica Stella Maris, clădite din mijloacele mele
proprii, conform concepţiei mele de artă şi frumos,
într-un cuvânt, tot ce se află la Balcic, fără nici o
excepţie, le las fiului meu Carol, Regele României,
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Terasa Valul Albastru

cu sarcina ca el să plătească şi să completeze celorlalţi patru moştenitori ai mei plăţile
în rezervare.” În anul 1939, pavilioanele vor intra în posesia lui Carol II, fiind singurul
proprietar al întregului domeniu de la Balcic.
După pierderea Cadrilaterului, implicit şi a Balcicului, în anul 1940, ansamblul regal de
la Marea Neagră, va fi moştenit de către regele Mihai, care însă nu-l vizitează niciodată.
Numeşte un administrator, pe C. Constantinescu, care să se ocupe de întreţinerea şi
îngrijirea domeniului. Odată cu abdicarea regelui Mihai, întreg complexul regal va intra
sub tutela statului bulgar.
Astăzi, domeniul este administrat de Centrul Cultural Dvoreţa (Palatul) şi de Ministerul
Culturii din Bulgaria. Vila „Tenha Juvah”, vila reginei Maria şi capela „Stella Maris”,
sunt transformate în muzeu, iar celelalte clădiri, amenajate spaţii de cazare turistică,
restaurante, terase, crame cu degustare, etc. Grădinile palatului aparţin Grădinii Botanice
a Universităţii „Sf. Kliment de Ohrida” din Sofia. Conţin în jur de 3000 de specii de plante
rare, precum şi o colecţie de aproximativ 250 de varietăţi de cactuşi, una dintre cele mai
importante din Europa.
Balcic înseamnă, pentru majoritatea turiştilor, Palatul reginei Maria şi grădinile parcului,
locul boem unde se adunau marii artişti, pictori şi scriitori români, un colţ de rai, de
linişte şi de artă, aşezat la malul mării. În parcul domeniului se află simbolic „mormântul
reginei Maria”, aflat puţin mai sus de palatul muzeu. Mormântul este săpat în stâncă, de
fapt un cavou gol, dominat de o cruce imensă de piatră.
Datorită construirii reşedinţei regale la Balcic, oraşul a devenit cunoscut străinilor, aşa
cum remarca un călător britanic, Sir Sacheverell Sitwell, vizitând România, în anul 1937, la
invitaţia familiei Callimachi: „De când regina Maria şi-a construit o vilă, Balcicul a devenit
celebru. Din toate punctele de vedere este un orăşel foarte pitoresc, încă turcesc prin
arhitectura simplă, cu moscheile şi fântânile sale şi cu o populaţie pe jumătate turcească,
pe jumătate tătărească. Fizionomia şi caracterul tătarilor sunt inconfundabile, iar
prezenţa câtorva tătari autentici contribuie mult la faima priveliştii pitoreşti a Balcicului,
care pare a fi hărăzit pe veci să fie fotografiat şi filmat.”
Modernizarea oraşului începe sub patronajul reginei Maria, care era preşedintă de
onoare a Comitetului de înfrumuseţare, sub conducerea primarului George Fotino.
Principiile pe care proiectele de modernizare trebuia să le respecte sunt enunţate de
regină cu intuiţie şi delicateţe: „atmosfera şi caracterul oriental al Balcicului – care îi sunt
marele farmec – să nu fie schimbate sau distruse. Acei ce s-ar uni spre a face aceste locuri
singuratice mai plăcute şi mai uşor de ajuns la ele, trebuie mai cu seamă să le respecte
frumuseţea iar, în dezvoltarea lor, să le cruţe pitorescul. Eu, având inimă de artist, aş
simţi o adâncă bucurie să ajut la plănuirea îmbunătăţirilor şi sper că-mi va fi îngăduit să
fiu o îndrumătoare în lucrările de gust. Îmbunătăţirile rău înţelese sunt mai rele decât
dacă nu le faci deloc. Ele ar ruina frumuseţea rustică şi simplă a locului. Dragostea mea
pentru această parte a lumii este atât de mare, încât simt că aş fi o bună sfătuitoare. De
aceea, lăsaţi-mă să iau parte la lucrul vostru.”
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PALATUL BALCIC
Expresia artistica cea mai complexa a Reginei Maria

DR. MIRCEA HORTOPAN
Director Adjunct

Regina Maria a României a fost, fără putință de
tăgadă, una dintre cele mai complexe personalități
ale României moderne. S-a scris deja mult atât
despre rolul său politic – pe care contemporanii săi
și apoi istoria i l-au recunoscut, cât și, din ce în ce mai
accentuat, despre personalitatea sa artistică.
Formele sale de expresie ca artist au fost multiple
– de la crearea basmelor și a povestirilor pentru
copii ( și nu numai), la expunerea crezurilor
sale în numeroase articole în presa națională și
internațională; de la nuvele și romane de ficțiune, la
prețioasa ”Poveste a vieții mele”, o adevărată frescă a
cercului Gotha dar mai ales a societății românești de
la cumpăna veacurilor al XIX-lea și al XX-lea, frescă
pe deplin completată de ”Însemnările zilnice” ale
suveranei, care atestă nu numai un condei inspirat,
dar și entuziasm în fața spectacolului lumii, precum
și o putere de analiză desosebită. Toate aceste
forme de expresie scrisă constituie însă numai o
latură a personalității reginei Maria, care și-a găsit
desăvârșirea în artele vizuale.
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Trecând rapid în revistă activitățile artistice de
tinerețe ale Mariei, trebuie să amintim practicarea
acuarelei, a pirogravurii, a fotografiei, a realizării
de design pentru piese de mobilier destinate
interioarelor sale, însă trebuie subliniat în primul
rând talentul său de decorator de interior. Acesta a
făcut ca încetul cu încetul, începând cu predilecția
pentru Jugendstil și continuând cu favorizarea
temelor neo-românești, să își creeze stilul propriu,
supranumit ”stilul regina Maria”. Acest stil s-a
manifestat plenar abia după 1920, când suverana a
creat ansamblurile decorative de la castelul Bran și
mai ales, de la Balcic.
Observăm pe de o parte similaritatea demersurilor
artistului în cele două reședințe regale: grija
pentru insolit, pentru pitoresc în amenajarea
interiorului, sublinierea caraterului vernacular și
”rustic” al ansamblului, dar mai ales, completarea
fundamentală pe care amenajarea de interior și
arhitectura reședințelor o primesc prin amenajarea

grădinilor. În toate reședințele pe care Maria le
concepuse, în perioada tinereții – palatul Cotroceni
și castelul Pelișor, apoi în perioada maturității
– conacul de la Copăceni sau pavilioanele de la
Scroviște, Maria încercase în forme mai mult sau mai
puțin elaborate același tip de demers, dar nicăieri
ca la Bran sau la Balcic artista nu reușise ilustrarea pe
deplin a concepțiilor sale.
Similaritățile dintre cele două reședințe se opresc
însă aici. Pentru că la Bran, regina, ca în toate
celelalte reședințe ale sale, a trebuit să se adapteze
unui program arhitectonic preexistent. Deși Balcicul
nu este singura ”casă de vis” începută de la fundații
– putem aminti în acest sens demersul constructiv
desfășurat în același timp pe coasta Mării Negre,
ceva mai la nord ( Vila Cara-Dalga de la Mamaia),
reședința de la Balcic constituie expresia artistică
cea mai completă datorată reginei.
Au concurat la această reușită o multitudine
de factori, începând cu exotismul localității, cu
apropierea mării, pe care regina Maria pare acum să
o redescopere, dar mai ales cu pitorescul locului de
pe coastă, loc pe care - regina avea să mărturisească
într-unul din articolele sale - l-a simțit ca fiindu-i
predestinat. Această convingere avea să determine
mai târziu pe suverană să aleagă drept loc de odihnă
veșnică a inimii sale, reședința de la malul mării.
Reușita s-a datorat însă mai ales demersului său
de pionierat: în afară de mici ziduri de sprijin
preexistente, de morile de apă dărăpănate și de
vechea fântână datând se pare de la 1868, ce avea
să constituie nucleul ”Apelor Păcii”, tot terenul era
plin de viță-de-vie și de vegetație sălbatică. Pe
aceste locuri aveau să se nască, încetul cu încetul,
în perioada 1925 – 1937, pavilioanele, terasele
înconjurătoare, grădinile și capela. Un interval
de timp destul de mare, în care și destinul reginei
României avea să se schimbe fundamental.
Poate tocmai faptul că demersul constructiv a început
cu entuziasm într-o perioadă în care suverana se afla

Regina Maria la Palatul de la Balcic, 1927
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la apogeul strălucirii sociale și a forțelor sale
fizice și creatoare și a continuat după pierderea
regelui Ferdinand, dar mai ales după pierderea
statutului la care era îndreptățită, la urcarea
pe tron a fiului său Carol al II-lea, a determinat
atât bogăția și amploarea ansamblului dar
și abordarea diferită de tot ceea ce suverana
realizase pâna atunci. Continuitatea perfectă
între interior și exterior, grefarea spațiului
construit în peisaj cu grija ca pitorescul să nu
constituie un accident, construirea peisajului
însuși prin amenajarea de terase și apoi prin
unirea lor prin scări de legătură discrete, sunt
caracteristicile programului arhitectonic al
reședinței. Însă cel mai spectaculos lucru
este faptul că regina construiește la Balcic,
literalmente, cu flori – plantările de specii
perene sau anuale, grija cu care sunt alese,
culorile lor, totul face din palatul de la Balcic
o capodoperă a artistului care a fost regina
Maria.
Palatul este în acest caz un termen care poate
trebuie explicat. Palatul de la Balcic nu se
rezumă numai la vila ”Tenha-Juvah” ( Cuibul
solitar), dar cuprinde întreaga structură
concepută de regină – începând cu propriul
ei pavilion și continuând cu vila ”Mavi-Dalga”,
destinată membilor Familiei regale, cu toate
celelalte construcții ( de locuit sau utilitare,
deopotrivă) și continuând cu parcul, structurat
pe terase, alei și grădini.
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Ansamblul se constituie aici într-un ”palat
oriental”, în care diversele utilități ale palatului
de tip european se disipează în pavilioane
diferite, cu destinații diverse, agregându-se
însă în jurul unei grădini paradisiace. La Balcic,
unde regina Maria îmbrăca cu entuziasm
rochiile turcești multicolore și unde era numită
de localnici ”Sultana”, palatul suveranei
constituie ilustrarea perfectă a palatului
oriental. Acest tip de program arhitectonic este
o tradiție a Orientului apropiat sau îndepărtat,
ce se poate întâlni de la Alhambra, în Spania,
până la palatele otomane din Istanbul, mai
vechi sau mai noi (Topkapî, dar și Yîldîz), sau
la palatele persane, dintre care putem cita mai
recentul palat Saad-Abad de la Teheran. Toate
acestea ilustrează ideea de spațiu pavilionar,
construit în interiorul și în jurul unei grădini.
Palatul de la Balcic se dovedește a fi nu numai
un ”capriciu al vârstei mijlocii”, cum însăși regina
avea să mărturisească, ci chiar ilustrarea, cu
ajutorul unui program arhitectonic conceput
de ea, a spiritualității și credinței sale. Voit sau
nu, așezarea reședinței la malul mării stabilește
limita de sud a grădinilor spre golful Balcic.
Întinzându-se mult pe plajă, proprietatea își
are limitele bine stabilite la vest, cu pavilionul

Gradina Mignon
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Regina Maria in Gradina Principelui Tomislav, 1930
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”Cara-Dalga”, iar la est cu Grădina Ghetsimani.
Este de remarcat faptul că primele lucrări
încep cu vila Tenha-Juvah, reședința personală
a reginei, în jurul căreia, destul de repede, se
agregă o serie de terase ce vor purta numele
membrilor Familiei regale, precum și, la limita
proprietății, pavilionul pentru fumat ”CaraDalga”. Tot acest pol al palatului, destinat vieții
tihnite de familie, precum și micilor capricii,
ocupă partea de vest a parcului.
Pe de altă parte, extinderea treptată a
proprietății spre est, înglobând morile de apă
și multe alte terenuri dincolo de ele, îi oferă
reginei posibilitatea completării parcului cu
teme arhitectonice insolite. Încetul cu încetul,
iau naștere Pavilionul ”Apele Păcii” (Suliman
Leic), a cărui colonadă regina o concepe ca pe
un claustru de mănăstire și dincolo de acesta,
aleea cu crini ce duce la capela Stella Maris.
Suverana avea să noteze că edificarea micii
capele, cu hramul Maica Domnului a Mării, a
răspuns unei necesități firești, naturale, simțind
că toate aleile și treptele parcului duceau către
”Casa Domnului”. Deasupra, folosind în mod
inspirat accidentele terenului, regina avea să
realizeze Grădina lui Allah, cu o spendidă vedere
spre mare, iar la limita de est a parcului, dincolo
de capelă, una dintre ultimele amenajări
avea să ducă la crearea Grădinii Ghetsimani.
Surprinzător poate atât pentru contemporanii
ei cât și pentru noi, acest sincretism constituie
chiar expresia în ”piatră și flori” a profilului
spiritual al reginei Maria, ce evoluase spre un
adevărat ecumenism. Aceasta nota: ”mă închin
înaintea oricărei religii, prețuiesc orice rituri și
forme consfințite, dar pentru mine Dumnezeu
stă peste toate acestea. (...) Aflu pe Dumnezeu
în Fire, în frumusețe, în artă, în iubire, în iubirea
față de toți oamenii.”
Pornind de la vestul bucuriilor lumești, urmând
un traseu inițiatic, marcat de labirintul din
spatele vilei Tenha-Juvah ce conduce, pe un
traseu ascensional, la crucea ce simbolizează
mormântul reginei, parcul își continuă
parcursul, de-a lungul axului vest-est trasat
de malul mării către răsărit, către ”grădinile
spirituale” și capela în care inima reginei
avea să fie așezată. Astfel, palatul de la Balcic
reprezintă nu numai creația artistică cea mai
desăvârșită și plină de simboluri a reginei
Maria, dar și o parabolă a destinului uman și a
devenirii spirituale.
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Q U E E N
M A R I E
AND HER
DRE AM
HOUSES
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Regina Maria la Vila Mavi Dalga, 1928

Born at Eastwell Park, the county of Kent, Great
Britain, on October 29, 1875, Maria was only 17
years old when she married the Crown Prince
Ferdinand and she knew very little about
Romania, her adoptive country. Her young
age was shaded by the rigid protocol of the
Romanian Royal Court, her “uncle’s (King Carol
I) requirements and incessant surveillance, the
need to adapt to a life style she had not been
trained for. Her mission was to perpetuate the
dynasty and provide assets for the foreign policy.
There was a period of profound and painful revolt
against her “uncle’s domination” which Maria
compared to “the piercing of a tree, branches
included, through a rock wall”. “La Princesse
Lointaine”, as she was named at that period,
took refuge in gilded or silvered “nests”, spaces
created by herself at the Pelisor Castle or at the
Cotroceni Palace. There she felt safe and thought
on and on of the means to make her voice heard.
Her aesthetic choices materialized through the
working out of some eclectic interiors where
extremely diverse objects, indifferently of their
age or stylistic belonging, lost their conceptual
significances. Thus, their functions became
conspicuously decorative. Lover of beauty, gifted
with artistic sense, highly interested in visual
experiences, Maria would visit the workshops
of the Darmstadt School, under the patronage
of her brother in law, the Great Duke of Hesse.
She embraces the concepts of Art Nouveau thus
proving her free spirit and open-mindedness to
novelty and non-conventionalism.
In 1930, Queen Maria published an article
entitled “My Dream Houses” in the magazine
“Boabe de grau” (“Wheat Grains”). She
looked retrospectively into her evolution as a
decorator, meanwhile expressing her desire
of independence as her main reason to create
those charming places of daydreaming and
refuge: “The life dream of every woman is to
have a house of her own. It does not matter how
little or humble it might be, only were it really
hers, her nest, her shelter, her retreat”.
At about 120 de kilometers from Constanţa,
in the Quadrilater County, Balcic belongs to
beautiful scenery on the Silver Coast of the Black
Sea. Eugen Buchman, the responsible of the
Cotroceni Palace office described it in his diary as
„valleys and whitish, desert coasts among which
dusty paths sinuate, sun burnt earth. A strange
spot on earth but beautiful, wild, abandoned
with an extremely rich vegetation, always May
green, downwards to the sea”.
It is not sure which of the painters in love with
Balcic first discovered the plastic beauty of the
scenery. Some think it might have been Iosif
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Iser, others think of Lucian Grigorescu
or Alexandru Satmary. Nevertheless, it
is sure that the latter one, together with
his wife Ortansa (Cecilia Cutescu Storck’s
sister) had a house built there in 1921
its porch decorated with Persian glazed
earthenware. Their enthusiasm inspired
also the Storck family to have a beautiful
villa built plating it with Cavarna stone.
Its loggia was decorated with frescos
representing ships drawn to ports and
they enlarged it in several stages up to
the size of a palazzetto. Thus, painters,
architects, writers and musicians visiting
the area generated an atmosphere of
artistic emulation. The members of the
Artistic Youth, charmed by the beauty
of the local scenery, would come every
summer: Iosif Iser, Lucian Grigorescu,
Gheorghe Petrascu, Stefan Popescu,
Nicolae Darascu, Jean Al. Steriadi, Stefan
Dumitrescu, Ion Tuculescu, Nicolae
Tonitza. The architect Henriette Gibory
- Delavrancea had her own villa built at
the seashore, at short distance from the
Queen’s estate while Henrietta’s sister,
Cella Delavrancea, Maria’s close friend
was present there too.
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Vila Mavi Dalga si Podul Suspinelor
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Vila Tenha Juvah

38

Having been brought up almost entirely free,
both at the family estate in England and on the
Malta island, where her father was in command
of the British fleet Headquarters in the
Mediterranean, Maria recalled her childhood.
Balcic, the little ”White Town”, located at the
Black Sea shore, had belonged between 19131940 to Romania, obtained after the second
Balcan War. It was a wasted dream region,
the finest green spot on the dry coast of
Dobrogea, a romantic oasis and a perfect site
for architectural fantasy.
The Queen had been at Balcic before the Great
War but in haste. The visit was described by the
sovereign in the book ”My Country” translated
by the historian Nicolae Iorga, in 1917: ”On a
scorching summer day I came to a little town
inhabited almost exclusively by Turks. I was
offering coins to the poor and helpless and
wandering here there. It was the Muslim
population’s turn and that was why I was
searching the most miserable places with my
hands filled with coins. So great was their joy
about my coming that, the real purpose of my
visit had almost been forgotten. I found myself
surrounded by a swarm of excited women,
strangely dressed, twittering an unknown
language to me. They called me Sultana. (...)
They were taking me from cottage to cottage,
from yard to yard. (...) They were dragging me
along through a labyrinth of small cottages
built of clay, of ridiculously small gardens, of
hidden small courtyards, making me enter the
dwellings, touch their children and sit on their
chairs.”
The Queen referred to the Royal Palace at Balcic
as ”the last and most exotic” among “the dream
houses”, built and arranged entirely according
to her artistic taste. It was a Turkish pavilion on
the Black Sea coast, near Bazargic (presently
Dobrici), which she would call Tenha Juvah

(Solitary Nest),”a folly of my maturity”,”the
essence of my particular style and taste.”
The Queen had discovered the beauty of the
place due to the painter Alexandru Satmari, in
1924, visiting the place a second time together
with her son, the prince Nicolae. On October
9, 1924, Maria marked in her daily notes “(...) A
charming oriental little place, very picturesque.
(...) There is a special charm everywhere as
Balcic perches above emptiness, having white,
limy abrupt slopes on which all houses seem
to hang dangerously. The Turkish and Tatar
outskirts are erected one above the other in
a matchless picturesque. The painters also
showed exaltation as this was their paradise
and everyone’s wish was that I had a place
somewhere there where to come from time to
time to join them.”
After her visit, the Queen was fascinated and
had the strange feeling that there was the
place she had been looking for her entire life
and which she had finally found. “Two friends
– painters, enthusiastic admirers of Balcic, show
us around all the picturesque corners and,
ignoring the heat, dust and pointed stones
of the roads, we climbed up and down from a
quarter to another one. We admired the Turkish
baths, glanced into Tatar cottages, visited some
important Turkish households and tasted rose
jam in a Bulgarian house. Nicolae and I had
grown happier and happier and our happiness
became limitless when we started climbing
up the seacoast where a series of little stone
houses seemed to guard the vineyards sloping
down almost close to the beach. (...) Behind
the mills, above a ruined stonewall, there was
a sort of terrace covered by vineyard. A few
steps farther, there was a second terrace, more
crooked and shorter, at whose end a giant
poplar grew bending over the water, irresistibly
attracted – it seemed – by the song of the sea.
I was mesmerized. This spot was charming! I
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had felt as if I had been looking for it my
entire life and that I found it, at last. It
was a dream place guarded by this old
tree. I sat down in its shade and I looked
into the water as it probably had also
been doing for longer than a century. I
kept silent for a long time. The charm of
this beauty entered deeper and deeper
my heart. Then, turning to Nicolae, I said,
Oh! Nicky, this place must become mine!
I feel as if I came back to something that
had always belonged to me. This dream
place became really mine.” Queen Maria
wrote in the article”How I got to Tenha
Juvah”, 1927.
Queen Maria had her house built on the
land she had bought in 1924 from the
banker Jean Chrissoveloni. Later, the
estate extended by the purchasing of
several lands from the natives measuring
a total surface of 24 ha of land until 1938.
The house was built between 1925 and
1927 following the plans drawn by the
Romanian architect of Turkish origin,
Emil Gunes (Günes). He had also drawn
the plans for some neo-Romanian
houses in Bucharest, among which the
Officers Hostel, 28 Cobalcescu street.
The works at Balcic were made by
the Italian companies Fabro Agostino
(public works contractor) and Giovanni
Tomasini (works in mosaic, cement and
asphalt), under the direct surveillance
of the Queen’s private secretary, Gaetan
Denize. After his unexpected death
occurring in 1928, his responsibilities
were attributed to Eugen Zwiedineck,
Queen Maria’s adjure and private
secretary. The company of the engineers
Anghel Popescu and S. Mitoseriu, in
Bucharest, made the electric installation.

40

T H E ROYAL PAL ACE

Balconul Vilei Tenha Juvah

The Queen would closely supervise all the building and fitting up stages, everything
being designed down to the smallest details to offer the maximum of comfort.
”My strange little house at the Black Sea coast” – Maria wrote to a friend – ”will offer me
the opportunity to let my imagination frisk about (...) I will name my little strangeness,
Tenha-Juvah, ”Solitary Nest”, because all names here are Turkish.”
Maria demanded that Tenha-Juvah were entirely built in Turkish style, with thick, white
walls and few rooms. The estate at Balcic is not dominated by a castle or any other
sumptuous building. Not greatness generated the building of this”dream house”, but
the love for beauty. The Queen wanted a solid, white house, of a simple design,”a house
with a second floor more prominent than the one below. A house with a flattened roof
and its feet almost in the sea, a house surrounded by stone porches, pierced by narrow
canals with running water, porches which gradually should be turned into a heaven of
flowers.”
The Queen also wrote: ”It will be a perfect dwelling (….) I could make of my large room
a dream. It will be a nice room and the balcony in front of it is everything my heart might
wish. It will have view over one of my small gardens. (...) From the dining room as big as
a living room, a covered balcony opens, suspended in front of the minaret, allowing the
sight over the other gardens.”
Tenha-Juvah was made up of a basement, ground floor and floor, having 14 rooms, 2
terraces and a balcony. Its wall was massive, plastered both inside and outside with
white lime mortar. The floor in the rooms is of polished, pressed cement and brick while
the woodwork is of patinated, waxed deal. The roof singles out because of its red gutter
tiles.
Concerning the interior decoration, the Queen wrote, “I will have two big, Turkish stoves
built in the two rooms and exterior halls, two niches with two deep dressers where to
keep my silvery and glasses. (...) I am also going to hang around my large collection of
votive lights. I have already gathered many objects: old furniture, pots, vases, bowls,
stone grinders, pottery and metal works, as well as a whole collection of Turkish painting
tools. Oh! I will certainly make of it an artistic treasure and its special perfection will be
also found in the ideal, small, paved gardens, full of picturesque and beauty.”
Inside, the same style as for the exterior, was respected. The whitewashed walls stand
as background for the colourful objects of oriental inspiration. The bedroom, having
two large windows viewing the sea, was organized at the floor of the palace. The bed
found its place in a niche of the room, opposite to the windows. Next to it there is a
bathroom, with a Turkish tub and a chilly veranda where the Queen used to sleep. Each
piece of furniture found its destined place: the old cupboards, chest of drawers, chairs,
low tables, different Jewish lamps, the Persian copper, brass and ceramic vases, ”will
match here equally well as they do at Bran. In fact, Tenha Juvah will become the most
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powerful rival of Bran”, concludes Maria.
A minaret was built leaning against the
house. It perfectly harmonizes with the
whole complex, empty of any religious
significance and it includes a spiral
staircase. Often, the Queen would climb
up the minaret and examine the result
of works from its height. ”I stayed in
the tower, I climbed up my minaret to
look at the sea, I walked through each
room, paper and pen in hand to put
down those needed: tables, cupboards,
chests of drawers, chairs, book shelves,
beds, curtains, pictures etc. (...) I have
already seen everything arranged in my
imagination”, wrote the Queen in her
Diary in 1926.
Along with the palace itself, houses for
guests and Queen Maria’s suite were
built. Thus, the second building on the
royal estate was”Mavi Dalga” (Blue Wave)
destined to the guests. It was composed
of a ground floor and two above floors,
its architect being the same Emil Gunes.
The sovereign was already fancying the
organization of a guesthouse as soon as
she had bought the land. Everything was
designed by the Queen from the very
beginning. Here is what she confessed on
June 3, 1926, in her Diary:”Together with
«St. Balcic» (as she nicknamed Gaetan
Denize), we went to the purchased land,
on the other side of the water. (...) Later,
when my budget restores a little, I will
build on the top, in front of the poplars,
a little house for one guest, either for my
lord or for Nicky, unless he marries. It will
be the exact copy of the Turkish house
Bucari to be built with the local artisans.
This is how a thing leads to another one
and something is always made.”
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There is Gaetan Denize’s flat on the first
floor as well as the rooms for the Queen’s
suite of ladies-in-waiting. Prince Nicolae’s
flat was set up on the second floor being
composed of a hall, a living room, a
bedroom, an antechamber, a W.C. and a
bathroom. The Queen wrote in her daily
notes:”Mavi Dalga, the guesthouse, is the
most”adorable” perfection one might
imagine. (...) There are five large rooms
in the house. The big room, upstairs,
the so-called Nicky’s room, is simply
charming, with a secondary room-alcove
for a second bed. A particular form and
an individual bathroom has already
been installed on each floor (...) it is a
ruby-coloured jewel, especially at sunset

Regina Maria la Balcic, 1928

when the small, white rooms turn into spaces of
incandescent light. (...) An absurd house, the nest
of an artist and not a solemn house. Water runs
abundantly everywhere and what a view! I adore
organizing and planning everything.” From
painter Satmari’s point of view, the villa Mavi
Dalga” is a rustic house, peculiar enough to meet
any painter’s dream.” “Hearths” were made and
next to the house, there are stone stairs leading
to the vegetable garden. The villa will be later
called”Prince Nicolae’s Pavilion.”
Not far from the guesthouse, there is a third
principal building, also the biggest on the estate,
meant for the suite. It is called”Sabur Jevi” and it
is built on the Talian Baglar tableland at Balcic.
The villa, in the form of a horseshoe, had only a
ground floor with several rooms and bathrooms
destined to the Queen’s suite.

small pieces of furniture, a throne like case,
paintings, different vases and painting utensils
in the studio.
The five mills on the royal domain were
transformed into kitchen, power plant,
storehouse, dwellings for the staff and garage. “
... I need to have the old mills and the right on the
water. The old mills are above all exceptionally
picturesque and they will make my outhouses –
the garage, kitchen, power plant, rooms for the
servants,” wrote Maria in her Diary.
The costs of the works made at the Balcic estate
had reached the amount of 6.480.000 lei until
1930.

Year after year, the estate had been enlarged
and enriched. Several pavilions had been built
around the main palace, the pavilion ”Triumph”,
built in 1936 and endowed with a cinema hall.
There were also the building of the guard house,
the bailiff’s house, the pavilion ”Mushroom”,
3 houses for the staff in charge with the
vineyard, the rest pavilion, the temple Maria Ruh
(unfinished work), the administration pavilion,
the apiary, the wine cellar, the pavilion ”Cara
Dalga”, the villa ”Elisa” etc. Some of them were
designed by the architect Gunes, others, such
as the border guards’ pavilion, by the architect
Henriette Gibory- Delavrancea.
For Princess Ileana, the Queen’s favorite
daughter, a studio for painting and sculpturing
was set up in 1929, her gift for art being a known
fact. Until her marriage with the archduke Anton
of Habsburg in 1931, she used to be present at
Balcic every summer, inheriting from her mother
the love for the sea: ”Ileana inherited this love
of mine for the sea. Ileana belongs to Balcic and
Balcic belongs to Ileana. I cannot imagine Tenha
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Juvah without Ileana and together with her I kept
on and on developing my dream”, recalled the
sovereign. Composed of a basement, a ground
floor, an attic and a wood balcony, the building
was made in massive wall, whitewashed, as were
all the houses on the royal estate, its woodwork
being made of deal while its floor was of stone
and deal boards. There were armchairs, a sofa,
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The complex was built in a magnificent park,
made up of several gardens where there were
fountains, lakes, columns, water mills, antique
vases, amphorae, stone benches, steles etc.,
gathered from the voyages along the years.
There were created terraces and gardens of
Spanish and Turkish influence such as Allah’s
Garden and Suliman Lei (Peace Water), offering
the impression of being, as Maria confessed,
“half Oriental, half Italian and of course I caught
the style that best fits the place”.
Queen Maria collected and created works of art,
decorating “her dream houses” in her personal,
unmistakable style: “Bran, Cotroceni, Scroviste,
Tenha Juvah are the result of my special taste.
I find myself to be in the right place and the
rooms, the houses, the objects among which I
live have always meant a lot to me and now, the
gardens have become a passion since I started
myself designing, managing and understanding
them.”
According to the inventory on October 1, 1938,
filled in after Queen Maria’s death and kept at
the State Archives in Bucharest, the following
ornaments in the royal park at Balcic were listed:
- on the”Princess Ileana” and”Queen Elisabeta”
terraces, Greek an Byzantine clay vases, some of
Egyptian others of Italian form;
- on the ”Queen Maria” terrace, stone vases of
different forms and sizes, marble pedestals in
Florence style, wrought-iron gates, Dalmatian
white stone columns;
- in the garden”Mircea”, clay vases, Turkish marble
steles, Cavarna stone vases;
- near the church, stone crosses with Cyrillic
inscriptions and clay vases;
- at the Roman Loggia, green, enameled vases,
Spanish clay vases and stone vases;
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Regina Maria in Gradina Principelui Mircea, 1930
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- near ”Mavi Dalga”, stone crosses with Cyrillic
inscriptions, clay and Cavarna stone vases as well
as a sculptured stone column representing Saint
George;
- in Allah’s garden, different stone and marble
vases, sculptured with Roman motives, a
sculpture, ”Head of a Turk”, princess Ileana’s
work;
- on the”Tomislav” terrace, clay and Cavarna
stone vases;
- on the other terraces and buildings, garden
pots, of different forms and matters, steles, stone
crosses with Cyrillic inscriptions, an earth ware
bas-relief of St. Nicholas, a statuette representing
the Holly Virgin, a wall inserted mosaic of St.
George and some more.
Among the architecture components of great
beauty in the palace park ”Water of Peace”,
known also under the name of the Roman Loggia
singles out. It is a building with arcades painted
on the inside in brick red and blue, supported by
columns having inside water pools.
On one of the park terraces, there is the Queen’s
“Throne”, a marble armchair next to a stone table.
It was Maria’s favorite place, many of her photos
having been taken there. Near”Mavi Dalga” a big
stone cross was placed, fixed at such an angle as
to face the sea.

46

T H E ROYAL PARK

Jules Jannin, landscape architect of Swiss origin,
was charged with the designing of the gardens
and he put into practice the Queen’s ideas.
After his death, the sovereign placed a stele in
the park of the palace with the inscription:”To
Jules Jannin who made my dream come true in
this garden.” Carol Gutman carried on the work
about the gardens and a villa was built for him.
Queen Maria had organized gardens since
ever but none in such a warm climate. What
she created at Balcic was a genuine explosion
of flowers and colours harmonizing perfectly
with the landscape: “(...) my way of planting will
modify the rather uniform aspect of the walls
which, to my great satisfaction, were roughly
surfaced because of the uneven stone having
enough cracks for plants to be planted in the wall
itself. I have nine terraces, of varying heights, five
of which are true gardens. The others are smaller
like some walking places (…)”. Different springs
were exploited on the terraces allowing the
Queen to create real “paradises”.
Different species of flowers were planted in the
estate park, some received from England from
the companies Sutton & Sons, Reading, others
from New York, from Max Schling, among them
being snapdragons, asters, lobelias, lupines,
zinnias, marigolds, chrysanthemums, ramping
plants, larkspurs, rudbeckias, tulips, daffodils,
primroses, hollyhocks and last but by no means
least Maria’s favorite flowers, irises, lilies and
roses. ”(...) Each flower is attentively examined
with love, I make plans in my mind about some
more improvements in the future. The lilies

in the”Mircea” garden will be yellow and the
larkspurs blue like the sky, above some snow
white petunias. In each little garden tulips should
be planted in autumn and be taken out after
flowering has come to an end so that the future
flowers might not be affected. The tulips in these
gardens are like cups filled with light, adorable,
charming and absolutely perfect..”, wrote Maria
in her Notes. In 1937, the Italian company Fratelli
Sgaravalli Piante, delivered more than 400 kg of
flower seeds to the royal gardens.
The terraces and the gardens were called after
the names of family members, as it results from
the Queen’s Diary on June 3, 1926: ”I name after
my children’s names the different terraces and
gardens.(….) Each small garden will be, in its own
way, a perfection so that no one should envy the
others.”
Bergeman, the trustful gardener of the royal
house was of real help in organizing the gardens.
He was the one who turned the Queen’s wishes
and ideas into reality.
The Mircea garden was disposed under the
palace balcony, Maria’s favorite place, dedicated
to the”memory of my little one” and which”is a
poem, a symphony of colours with high lilies. (...)
I plant a certain sort of tulips, called Hobema,
of a special red with light nuances of mauve, a
marvelous colour in contrast with the yellow of
the earth”. Below this terrace, a herbs garden was
planted, flavoured with”La Tosca” roses.

Queen Maria ordered multicolour irises, ramping
plants, crocuses, daffodils, everlasting plants as
well as almond trees and specific flowers for a
temperate climate.
Nearby the villa Mavi Dalga, a pergola was built
to provide shadow on torrid days. It erects at
several levels up to the”little sinuous path from
the guest house, which will offer me again the
opportunity of creating these lands at my liking,
partially Italian and partially oriental.”, wrote the
Queen in the Notes.
Near the first mill turned into a kitchen, a terrace,
named Queen Maria, was made where orange
lilies, blue irises, sweet-scented magnolias,
daffodils and primroses were planted while the
Tomislav garden was populated with petunias of
miscellaneous colours. Another dear place of the
sovereign was Allah’s Garden, where a Turkish
fountain was built and there the Fountain of the
Holly Virgin (Fontaine de la Vierge) was installed.
The Ghetsemani Garden was designed and
planted between 1933 and 1936. It is, as each of
the gardens, crossed by a river and flowers such
as tulips, lilies, magnolias, petunias, hollyhocks
are to be found there.
With the help of the landscape designers, the
gardens at Balcic would permanently flower,
from April to November. The Queen would select
the right species so that all along the summer
the terraces were charged with flowers.
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Capela Stella Maris dinspre Apele Pacii

Close to ”Suliman Lei” (Peace Water), nowadays
known as the Roman Loggia, the chapel ”Stella
Maris” (Sea Star) was built, Maria’s endeared
place of prayer. ”The smallest church in the
country”, as the Queen used to say, of only 34
square meters, was built of local lime stone after
the model of a church in Cyprus: ”The moment
I saw it there I realized that this one, and no
other, was meant to be build on my lands at the
sea. The only difference is that the stone used is
from Balcic (...) instead of being poor and empty
inside it became a jewel of various colours, blue
being dominating as the church is dedicated
to the Holly Virgin of the Sea... Stella Maris – a
humble orthodox alter which I, protestant, had
it built as a symbol of my life; an altar raised
for a confession of faith which is not mine, in a
country where, once, I had been a foreigner and
which I made mine through the joy, suffering,
work connecting me to it every year, more and
more.”
Of a very small size, with unplastered stonewalls,
topped with a short tambour steeple, covered
with tiles, the chapel is as sober as an early
Christian temple. The interior preserves the same
austerity due to its painting in grave tonalities.
The votive picture represents Queen Maria on
the right side of the door while, on the left side,
there is Princess Ileana, wearing ceremonial
dresses like her mother as well as the medieval
ladies or young ladies. The painting inside is
due to the painters Anastase Demian (18991977) and Tache Papatriandafil (1901-1951). Here
below is what Emanoil Bucuta, the founder of the
magazine “Boabe de grâu” (Wheat Grains), tells
about the Queen’s chapel in the monograph of
the town Balcic. ”In the autumn of 1930, two
painters almost sneaked right into Queen Maria’s
new Balcic, and hardly a little longer than a
month of work, with the classical painter’s paper
helmet on the head and the rolled up sleeves,
they had covered the walls of the palace chapel
with frescos.” Dedicated to the Holly Virgin, the

church was made sacred on October 28, 1933
and the ceremony was celebrated by the bishop
of Constanta. On one of the walls, Queen Maria,
benefactor of the chapel, is represented holding
a miniature church in one hand and on the
opposite wall princess Ileana holds a ship in her
hand “like a saint virgin of the sails men.”
In June 1933, Queen Maria wrote her last will
at Balcic within which she stated what follows.
„My body will rest at Curtea de Arges next to
my beloved husband and King Ferdinand, but I
wish my heart were placed under the plates of
the church I had built […] I want to rest there, in
the middle of the beauties I created, among the
flowers I planted”.
This unheard-of idea in the Romanian space that
a heart to be taken out of the chest and buried
apart from the body originally belonged to the
burial traditions of the Anglo-Saxon kings. Parts
of the sovereigns’ bodies were buried in different
places of the kingdom so that their protection
poured forth over all the subjects beyond their
death. In her last will, Queen Maria expressed her
desire to protect, listen to her subjects’ sorrows
even after her death: “So many have already
reached my heart that, although dead, I wish
they might keep on coming to it. It should not
be a place of grief; those who come should walk
on the lilies alley and recall my blessing”.
Queen Maria died on July 18, 1938, at one of
her young age dream houses, the castle Pelisor
in Sinaia. In accordance with her last will, her
heart was extracted from her chest, wrapped
in formalized cotton, placed in an octagonal
silver casket, then in another gilded silver casket,
set with diamonds, rubies and sapphires, a gift
from the Romanian Ladies offered to Maria in
January 1893, at her arrival in the country as
Crown Princess. The casket was shipped by the
brig Mircea I (its last cruise before having been
replaced by the brig Mircea II) from Constanta
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to Balcic. After having arrived at destination, the
flags usually used in the presence of the queen,
was lowered to cover the casket containing her
heart. On October 29, 1938 (the Queen’s birthday),
the caskets covered with the flags was laid down
in the chapel Stella Maris, on a touching ceremony.
Here is the description of the event made by an
eyewitness. “Now on, Balcic becomes twice as
precious. There at the chapel Stella Maris rests into
eternity the gold heart that had beaten for the
Romanian people, suffered and sacrificed itself.
On the Dobrogea land, in the fairy tale palace
built according to Queen Maria’s inspiration, the
heart of both a mother and a courageous woman,
which the whole world could not contain, lays still
now, guarded by the sea legends and the people’s
pious love.“ For two years, Queen Maria’s heart
stayed there where she had decided herself to
be its place, in the company of the royal military
marine presenting daily the arms. In 1940, when
the Qudrilater County became Bulgarian territory,
Queen Maria’s heart was brought back to the
country, as her daughter, Princess Ileana told: “my
mother’s faithful adjutant, the general Zwiedineck,
took the casket containing my mother’s heart and
took it to Bran where we placed it in our little
wood church. Later, a chapel was cut in the very
rock behind the church. A sinuous path with steps
leads to it. There we placed the casket containing
the heart. There it stays aside, alone – a relic easy
for anyone to reach”.
Presently, the queen Maria’s heart is at the
Romanian National Museum of History, in
Bucharest.
The royal estate at Balcic was inherited by King
Carol II, according to the testamentary wish of the
sovereign, except for some pavilions inherited by
Princess Ileana. ”My proprieties at Balcic, TenhaJuvah, Mavi-Dalga, together with the castle, all the
other buildings and the church Stella Maris built
by my own means according to my conception
of art and beauty, in a word, everything at Balcic,
with no exception, I leave to my son Carol, King of
Romania. He is in charge of paying and making up
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the severance payments for the other inheritors of mine.” In 1939, the pavilions became
Carol II possessions as the only proprietor of the entire estate at Balcic.
After having lost the Quadrilater County in 1940, Balcic included, the royal complex
at Balcic was inherited by King Mihai who has never visited it. C. Constantinescu was
appointed administrator being in charge with the maintenance and supervision of the
estate. Once King Mihai abdicated, the entire royal complex got under the guardianship
of the Bulgarian state.
At present, the domain is administered by the Cultural Centre Dvoreta (the Palace)
and by the Bulgarian Ministry of Culture. The villa ”Tenha Juvah”, Queen Maria’s villa
and the chapel ”Stella Maris”, were turned into a museum while the other buildings
were organized in spaces for tourist purposes: accommodations, restaurants, terraces,
wine tasting cellars etc. The palace gardens belong to the Botanical Garden of the
University”St. Kliment of Ohrida” in Sofia. They contain about 3000 rare species as well
as a collection of about 250 cactus plants, one of the most important in Europe.
Balcic means to most of the tourists Queen Maria’s Palace and the palace gardens, the
bohemian place where great artists would gather, Romanian painters and writers, a spot
of heaven, of peace and art situated on the seacoast. In the park of the estate there is a
symbolical”Queen Maria’s tomb”, a little higher than the palace museum. The tomb is
cut in rock, practically empty, dominated by an enormous stone cross.
Because of the royal residence having been built at Balcic, the town became known to
the foreigners, as Sir Sacheverell Sitwell, a British traveler visiting Romania in 1937, at
the invitation of the family Callimachi remarked:”Since Queen Maria had her villa built,
Balcic became famous. From all points of view it is a very picturesque little town, yet
Turkish by its simple architecture, with its mosques and fountains and a population half
Turkish, half Tatar. The Tatars’ physiognomy and character are unmistakable and the
presence of some genuine Tatars contributes quite a lot to the fame of the picturesque
scenery of Balcicului, which seems to be destined to be photographed and filmed for
ever.”
The modernization of the town started under the patronage of Queen Maria, who was
president of honour of the Committee of beautification, under the leadership of the
Mayor George Fotino. The principles to be respected with the modernization projects
are stated by the Queen intuitively and delicately: “the atmosphere and the oriental
character of Balcic – which make its great charm –neither should they be changed nor
destroyed. Those who reunite to make these lonely places more pleasant and easier
to reach, should mainly respect their beauty, while when developing them, their
picturesque should be spared. Me, having an artist heart, I would feel a deep happiness
to help planning the improvements and I hope I will be allowed to be a guide concerning
the works of taste. Misunderstood improvements are worse than if they were not made
at all. They might ruin the rustic, simple beauty of the place. My love to this part of the
world is so great, that I feel I could be a good adviser. For these reasons, let me please,
be part of your work.”
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BALCIC PALACE
Queen Marie‘s Most Complex Artistic Expression

MIRCEA HORTOPAN, PH.D
Deputy Manager

Obviously, Queen Maria of Romania was, one of the
most complex personalities of modern Romania.
Many have already written about her political
role – which her contemporaries and then history
recognized, but also, more and more dealt with her
artistic personality.
Her forms of expression as an artist were multiple.
She wrote fairy tales and stories for children (but
not only), stated her credos in many articles in the
national and international press, wrote fictional
short stories and novels and even the precious “Story
of My Life”. It was a true fresco of the Ghota circle
and mostly of the Romanian society at the passage
from the XIXth to the XXth century. The fresco
becomes entirely complete with the sovereign’s
“Daily Notes” which, not only bring the proof of a
very inspired pen, but also attest her enthusiasm
for the world’s show as well as her special analyzing
ability. All these forms of written expression are only
an aspect of Queen Maria’s personality, which found
its accomplishment in visual arts.
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Briefly passing into revue Maria’s artistic activities
at her young age, we are bound to mention her
practicing the painting in water colours, pyrogravure,
photography, designing of the pieces of furniture
destined to her interiors and more than anything
her gift as an interior designer. It made the sovereign
develop her own style, step by step, starting with
her predilection for Jugendstil and going on with
favoring the neo Romanian themes, which became
the so called “Queen Maria’s style”. This style fully
manifested itself only after 1920 when the sovereign
had created the decorative complex at the castle at
Bran and especially the one at Balcic.
On the one hand, we notice the artist’s similar
approaches with both royal residences: the attention
paid to the unusual, picturesque organization of
the interior, the insistence on the vernacular and
“rustic” character of the complex and on the other
hand, the fundamental completion of the gardens
organization added to the interiors arrangements

and the architecture of the residences. In all the
residences Maria had conceived in her youth - the
Cotroceni palace and the Pelisor castle, then at her
maturity – the Copaceni mansion or the Scroviste
pavilions, she had tempted the same approach,
in forms more or less elaborate, but nowhere had
the artist succeeded in entirely illustrating her
conceptions as she had at Bran or Balcic.
Nevertheless, the similarities between the two
residences end here. At Bran, as with all the other
residences, the Queen had to adapt to a preexisting
architectonic program. Although Balcic is not
the only “dream house” she had started from the
foundation – we can mention in this respect the
building measures simultaneously taken on the
coast of the Black Sea, northwards (Villa Cara-Dalga
in Mamaia) – the residence at Balcic represents the
most complete artistic expression due to the Queen.
A multitude of factors contributed to this successful
outcome starting with the local exoticism, the
closeness of the sea, which the Queen Maria seemed
to rediscover, but above all the picturesque of the
place on the coast, which – as she would confess in
one of her articles – she felt, predestined to her. This
conviction would later make the sovereign choose
it as rest place for her heart, the residence on the
shore.
The success was especially due to her forerunning
approach: except for the preexisting supporting
small walls, the ruined water mills and the old
fountain dated seemingly 1868, which were to
constitute the nucleus of “the Peace Water”, the
entire estate was covered by vineyard and wild
vegetation. On these places, from 1925 to 1937, step
by step, the pavilions, surrounding terraces, gardens
and chapel would come into being. It was quite a
long period while even the Queen of Romania’s
destiny was to change fundamentally.
The very fact that the building process had started
enthusiastically over a period when the sovereign
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found herself at the apogee of her social,
physical and mental glamour, then it had
continued after the loss of King Ferdinand,
even more after having lost her entitled status
when her son Carol II was crowned, might
have determined both the richness and the
extend of the complex as well as the different
approaches of everything the sovereign had
achieved until then. The perfect continuity
between the interior and exterior, the
insertion of the built space into the scenery
watching for the picturesque not to become
an accident, making up the scenery itself by
arranging terraces and then connecting them
through discrete stairs, are the architectonic
characteristics of the residence. Yet, the most
spectacular thing at Balcic is that the Queen
literally built with flowers – the planting of
perennial or yearly species, the care of choice,
their colours, everything made the palace at
Balcic be a masterpiece of Queen Maria, the
artist she was.
Palace is, in this case, a term that might
eventually need an explanation. The Palace
Balcic is not solely limited to the villa “TenhaJuvah” (the Solitary Nest) but it also includes
the whole structure conceived by the Queen.
She had started with her own pavilion
and continued with the villa “Mavi-Dalga”,
destined to the members of the royal family,
with all the other buildings (equally habitable
and utilitarian), with the park structured on
terraces, alleys and gardens.
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The complex consists of an ‘oriental palace”
where different facilities of a European
palace are dispatched in different pavilions,
with various destinations, fitting around a
paradisiacal garden. At Balcic, where Queen
Maria would enthusiastically wear colourful,
Turkish dresses and the natives called her
“Sultana”, the sovereign’s palace shows the
perfect illustration of an oriental palace. This
type of architectonic program is a tradition
of the closer or farther East existing from
Alhambra, in Spain to the ottoman palaces in
Istanbul, older or more recent (Topkapi but
also Yildiz) or with the Persian palaces among
which we may quote the more recent palace
Saad-Abad in Teheran. All of them illustrate
the idea of a space with pavilions built around
a garden.
The palace at Balcic proves to be not only a “
caprice of middle-age”, as the Queen herself
would confess, but also the illustration,
through an architectonic program conceived
by herself, of her spirituality and faith. Willfully
or not, the setting of the residence at the
seashore settled the south limit of the gardens

55

56

Terasa Principelui Nicolae

towards the Balcic gulf. Largely spreading out
on the beach, the estate develops between
two landmarks: westwards the pavilion “CaraDalga” and eastwards the Ghetsimani garden.
It is important to single out the fact that the
first works started at the villa Tenha-Yuvah,
the Queen’s personal residence, around
which, soon enough, a series of terraces were
aggregated bearing the names of the royal
family members and, at the border of the
estate, the smoking pavilion “Cara-Dalga.”
This entire pole of the palace destined to the
peaceful family life and little caprices occupies
the western part of the park.
Further more, the gradual extend of the estate
eastwards, including the water mills and many
other lands behind them, offered the Queen
the opportunity to complete the park with
unusual architectonic themes. Little by little,
two pavilions were built: the pavilion “Peace
Water” (Suliman Leic) whose column the
Queen conceived as a trellis and farther down,
the lily alley leads to the chapel Stella Maris.
The sovereign would write that the building
of the little chapel, the patron of the church
being the Holly Mother of the Sea, was an
answer to a natural need, feeling that all the
alleys and steps of the park led to the “House
of God”. Above, exploiting the uneven soil in
an awe-inspired way, Maria would organize
Allah’s Garden with a splendid view on the sea,
while at the eastern border of the park, beyond
the church, one of the last arrangements
would end in creating the Ghetsimani Garden.
Surprisingly, both for her contemporaries and
for us, this syncretism constitutes the very
phrase”in stone and flowers”, Queen Maria’s
spiritual profile having progressed towards a
true ecumenism. She would write, “I devote
myself to any religion, I appreciate any rite and
consecrated forms but for me God dominates
over all these. (…) I find God in nature, beauty,
art, love, empathy.”
Starting in the west of the worldly joys,
following an initiatory route, marked by the
labyrinth behind the villa Tehna-Juvah leading
upwardly to the cross symbolizing the Queen’s
tomb, the park continues its way along the
west-east axes drawn by the sea towards
sunrise, towards the “spiritual gardens” and
the chapel where the Queen’s heart was to
be placed. Thus, the palace at Balcic became
not only the most accomplished and full of
symbols artistic creation of Queen Maria but
also a parabola of the human fate and its
spiritual becoming.
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JURNALUL REGINEI
THE QUEEN‘S DIARY
Miercuri, 26 septembrie 1928				
		Tenha-Yuvah
O noapte divină, dormit pe balcon, trezire cu faţa
spre oglinda calmă a mării, recalcitrantă la început;
m-am îmbăiat abia înainte de prânz după ce m-am
plimbat în sus şi în jos prin toate grădinile mele,
ceea ce-mi face un bun exerciţiu fizic deoarece sunt
multe nivele şi scări.
Aranjez căsuţa acoperită, de dincolo de Stella Maris;
vreau să zic că eu numesc biserica Stella Maris şi nu
coliba. În colibă pun nişte panouri vechi sculptate,
mâncate de cari pe care le-am cumpărat cândva la
Dinand şi o uşă veche. Acest absurd, mic adăpost are
un izvoraş înăuntru şi îi canalizăm apa curgătoare
care traversează solul, pe care îl voi pava cu piatră
şi astfel totul va fi pavat aici. Are şi o ciudată sobă
turcească şi am dat peste două din micile mele
ferestre de piatră de la Atena. Este atât de încântător!
Îl face să fie doar un colţ mic de odihnă, protejat de
soare, dominând via mică, care se întinde în jos până
la mal. Voi lăsa această porţiune să rămână vie.
Vom avea enorm de mult de plantat anul acesta.
Bergeman şi cu mine vom planifica ce şi cum. O
parte va trebui să fie lăsată pentru plantele anuale,
deoarece nu avem destule plante perene pentru a
le planta pe terenuri atât de întinse cum mi-ar place
mie.
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„Mais l’appétit vient en mangeant“ (pofta vine
mâncând) şi o idee o atrage pe alta, devii din ce în
ce mai ambiţios.

Sufageria ... bla bla bla.
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Sufageria ... bla bla bla.
Joi, 20 iunie 1929					
			Tenha-Yuvah
O noapte divină afară, sculare devreme pentru o
plimbare printre florile mele. O baie, micul dejun,
plimbare, discuţie cu pictorul despre biserică. O lasă
să-i pătrundă în suflet, astfel încât să o facă perfectă.
I-am spus să nu se grăbească, să o alcătuiască
dragostea inimii sale, pentru ca să devină o bijuterie
perfectă. „Clou-ul” Tenha-Yuvah – lucrarea reginei
Maria. Un locşor de o frumuseţe absolută!. Vechea
cruce este deja fixată alături, cealaltă este montată
astfel încât să se profileze pe mare. Au fost aşezate
vase vechi în jurul la „Fontaine de la Vièrge” (Fântâna
Fecioarei) – plantate cu trandafiri – va fi perfect, dar
mai trebuie să mai treacă încă un an.
În noaptea aceasta toţi crinii s-au deschis ca prin
magie şi grădina Mircea, toată în albastru, alb şi
verde crud este atât de somptuoasă, încât simţi că
ai putea îngenunchea în faţa ei. Odihnă pe balcon,
apoi am primit ofiţeri navali şi militari la prânz, o altă
mică odihnă; de fapt a plouat, o adevărată furtună
de vară, aici a căzut puţină ploaie, doar a spălat
praful, dar cred că sus pe platou au avut o ploaie
bună, la fel şi la Bucureşti şi Copăceni, dar furtunile
distrug telefonul -
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SCH I T E LE ARH I T E CT U LU I
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Emil Gunes, Vila Tenha Juvah, fatada de sud

T H E ARCH I T E C T‘S SK E TCH E S
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Emil Gunes, Vila Tenha Juvah, fatada de est

ALBUM F OTO
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Vila Tenha Juvah, sufrageria
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ALBUM F OTO
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Vila Tehna Juvah, sufrageria
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ALBUM F OTO
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Vila Tenha Juvah, sufrageria
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ALBUM F OTO
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Vila Tenha Juvah, camera Reginei Maria
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ALBUM F OTO
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Vila Tenha Juvah, camera Reginei Maria
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ALBUM F OTO
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Vila Tenha Juvah, camera Reginei Maria
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ALBUM F OTO
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Vila Mavi Dalga
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ALBUM F OTO
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Vila Mavi Dalga, camera Principelui Nicolae
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ALBUM F OTO
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Vila Mavi Dalga, camera Principelui Nicolae
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CATALOG
SELECTIV

CATALOG

84

COASTA DE ARGINT
Autor Nicu Enea (1897-1960)

Datare: ¼ sec. XX
Ulei pe pânză

Dimensiuni: 69 x 59 cm
Nr. inv. 16149

85

CATALOG

86

GRĂDINA LUI TOMISLAV
Autor Nicu Enea (1897-1960)

Datare: ¼ sec. XX
Ulei pe pânză

Dimensiuni: 63 x 83 cm
Nr. inv. 7191, PS. 90, P. 100

87

CATALOG

88

SCENĂ DE INTERIOR
Autor M. H. Georgescu (1892-1932)

Datare: 1924
Ulei pe pânză

Dimensiuni: 83 x 101,5 cm
Nr. inv. 15816

89

CĂLUGĂR ÎN PRIDVOR DE BISERICĂ
Autor Costin Petrescu (1871-1954)

90

Datare: ¼ sec. XX
Ulei pe pânză

Dimensiuni: 90 x 75,5 cm
Nr. inv. 15831, PFV. 139

CRINI ALBI
Autor Regina Maria (1875-1938)

Datare: 1935
Acuarelă

Dimensiuni: 55 x 38,5 cm
Nr. inv. 7296, PS. 198, P. 70

91

CATALOG

92

NATURĂ STATICĂ CU ICOANĂ ŞI CRINI
Autor Principesa Elisabeta a României (1894-1956)

Datare: 1931
Ulei pe carton

Dimensiuni: 50 x 70 cm
Nr. inv. 13847, PFV. 156

93

CATALOG

94

PRINCIPESA ILEANA
Autor Oscar Stössel (1879-1964)

Datare: 3. IX. 1929
Pastel pe carton

Dimensiuni: 58 x 45 cm
Nr. inv. 13147, P. 813

95

FECIOARA MARIA CU PRUNCUL ISUS PE TRON
Autor D. Belisar

96

Datare: 1918
Ulei pe lemn

Dimensiuni: 50 x 38 cm
Nr. inv. 7114, PS. 13

FECIOARA MARIA CU PRUNCUL ISUS
Autor anonim

Datare: ¼ sec. XX
Ulei pe lemn

Dimensiuni: 66 x 52,5 cm
Nr. inv. 7520, PFV. 258

97

SF. GHEORGHE UCIGAND BALAURUL
Autor Monah Silvestru, Mănăstirea Neamț

98

Datare: 1939
Lemn, sculptat; bronz

Dimensiuni: 34 x 24,5 cm
Nr. inv. 13428, P. 848

ICOANĂ
Autor anonim, şcoală grecească

Datare: sec. XVII
Tempera; lemn sculptat

Dimensiuni: 51 x 29 cm
Nr. inv. 19053

99

10 0

Casetă de formă paralelipipedică aşezată pe un postament
cu trei trepte. În colţurile postamentului este câte o statuetă
alegorică sugerând: caritatea, curajul, credinţa şi pietatea.
În faţă şi spate, pe un fundal decorat cu trandafiri, sunt
câte 8 plăcuţe emailate policrom, cu un diamant în mijloc,
aşezate semicircular, în alternanţă cu 9 medalioane din
argint având steme de judeţe. Pereţii laterali au 6 plăcuţe
şi 7 medalioane pe un fundal decorat cu flori de ciulini.
Sub decorul semicircular din faţă, central, este iniţiala „M”
din diamante iar deasupra un şir de smaralde şi rubine care
înconjoară caseta fiind întrerupt în faţă de o încuietoare.
Deasupra pietrelor, în faţă, este inscripţia: „Alteţei Sale
Regale Principesei Maria a României, Doamnele Române”.
Pe muchiile pereţilor sunt gravate iniţialele „M” şi „F”.
Capacul realizat în trei trepte se închide cu balamale. În
colţuri are câte un element floral cu mijlocul din diamante
iar în centru, peste un element geometric stilizat, de
formă dreptunghiulară, se află coroana regală decorată la
bază cu diamante, plasată la îmbinarea a opt bare arcuite
decorate cu rubine şi smaralde. Sub coroană, în faţă, sunt
armele casei regale britanice iar în spate armele casei
regale române.
Caseta a fost comandată de Eufrosina L. Catargiu la
Casa Froment-Meurice (1864-1947) din Paris pentru a fi
dăruită Principesei Maria, în numele doamnelor române,
cu ocazia căsătoriei cu Principele Ferdinand (23 ianuarie
1893). Iniţial, în caseta căptuşită cu mătase albastră erau:
o recipisă C.E.C. pentru suma de 230 000 lei destinată
organizării unei fundaţii de binefacere şi o scrisoare din
partea doamnelor. În 1938, la decesul Reginei Maria,
conform dorinţei testamentare, în această casetă a fost
introdusă o altă casetă mai mică, din argint, care conţinea
inima suveranei. A fost depusă la biserica de la palatul
Cotroceni apoi la capela „Stella Maris” de la Balcic. În 1940
Principesa Ileana a adus caseta la Bran.
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CASETĂ
Autor: Pierre Henri Emile Froment-Meurice, Paris
Datare: 1892- 1893
Material: argint aurit, email, diamante, rubine, smaralde.
Tehnică: turnare, cizelare, gravare, încastrare.
Dimensiuni: L: 35,5 cm, l: 27,5 cm, I: 30 cm, G: 7573,9 g
Muzeul Naţional de Istorie a României - Nr. inv. 69487

MEDALIA „REGINA MARIA LA BALCIC“
Autor: E.W. Becker
Datare: 1939
Metal comun, turnat, presat
Dimensiuni: D: 6 cm
Nr. inv. 10731

10 2

PLACHETA PRINCIPESEI ILEANA
Autor: Principesa Ileana a României
Datare: 1927
Metal comun, turnat, presat
Dimensiuni: L: 8 cm, l: 7,5 cm
Nr. inv. 13785
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10 4
CANĂ
Atelier oriental
Datare: 4/4 sec. XIX
Alamă, ciocănită, gravată
Dimensiuni: I: 32,5 cm; DB: 11,5 cm; D:
22 cm
Nr. inv. 18057

VAS
Atelier oriental
Datare: 4/4 sec. XIX
Alamă, presată, ciocănită, poansonată
Dimensiuni: I: 19,5 cm; DB: 8,5 cm; DG:
9,5 cm
Nr. inv. 17790

VAS
Atelier oriental
Datare: 4/4 sec. XIX
Alamă, presată, ciocănită, gravată
Dimensiuni: I: 31 cm; DB: 16 cm; DG:
21 cm
Nr. inv. 18218

VAS
Atelier persan
Datare: 4/4 sec. XIX
Aramă ciocănită, gravată, argintată, cizelată
Dimensiuni: I : 51 cm; DB: 15,5 cm; DG : 11 cm; D: 21 cm
Nr. inv. 18346

105
SUPORT PENTRU UMBRELE
Atelier occidental
Datare: 4/4 sec. XIX
Alamă, presată, ciocănită, decupată
Dimensiuni: I: 55 cm; DB: 23 cm; DG: 19,5 cm
Nr. inv. 18019

10 6

CANDELĂ
Atelier românesc
Datare: 4/4 sec. XIX
Alamă, turnată, cizelată
Dimensiuni: I : 43 cm; DL : 15 cm; DLa : 7,5 cm
Nr. inv. 8650 A 18

OPAIȚ
Atelier occidental
Datare: 4/4 sec XIX
Alamă, turnat, presată, cizelată
Dimensiuni: I: 67 cm; D: 16,5 cm
Nr. inv. 8765 a

OPAIȚ
Atelier occidental
Datare: 4/4 sec XIX
Alamă, turnat, presată, cizelată
Dimensiuni: I: 53 cm; D: 16,5 cm
Nr. inv. 8765 b

MENORAH
Atelier oriental
Datare: 4/4 sec. XIX
Bronz, turnat, cizelat
Dimensiuni: I: 34 cm; L: 45 cm
Nr. inv. 13667
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SFEȘNIC
Atelier James Dixon & Sons, Sheffield
Datare: 1895
Argint, presat, cizelat
Dimensiuni: I : 28 cm; L: 10, 7 cm
Nr. inv. 12222 M.112, M. 113

SFEȘNIC
Atelier occidental
Datare: 4/4 sec. XIX
Metal comun, presat, gravat
Dimensiuni: I: 31 cm; L: 11,5 cm
Nr. inv. 18184

SFEȘNIC
Atelier austriac
Datare: 4/4 sec. XIX
Argint, turnat, presat, gravat
Dimensiuni: I: 59 cm; DB: 20 cm; DL: 34 cm
Nr. inv. 6895

CRUCE
Atelier rusesc
Datare: 4/4 sec. XIX
Alamă, turnată, cizelată
Dimensiuni: I: 38 cm; LA: 20 cm
Nr. inv. 14549 M. 747

CRUCE
Atelier rusesc
Datare: 4/4 sec. XIX
Alamă, turnată, cizelată
Dimensiuni: I: 25 cm; LA: 16 cm
Nr. inv. 12209 + 382

CRUCE
Atelier rusesc
Datare: 4/4 sec. XIX
Bronz, turnat; email
Dimensiuni: I: 36 cm; LA: 18 cm
Nr. inv. 3388 Z. 18

10 8

CRUCIFIX
Atelier Max Ströbl, München
Datare: 1/4 sec. XX
Alamă; lemn esență tare; caboșoane;
argint; email; aur
Dimensiuni: I : 42 cm; D : 15,5 cm

POCAL
Atelier Max Ströbl, München
Datare: 1/4 sec. XX
Argint aurit; caboșoane
Dimensiuni: I : 26 cm; D: 13,5 cm;
Gr. 695 gr. 800‰
Nr. inv. 9820 M 56 OV 31

ICOANĂ
Atelier J & K Bossard, Lucerna, Elveția
Datare: 1/2 sec. XVI
Argint, presat, filigranat, parțial aurit; caboșoane
Dimensiuni: I : 2,5 cm; L : 29,5 cm; La : 21,5 cm;
Gr. 1140 gr. 800‰
Nr. inv. 3408

CĂDELNIȚĂ
Atelier rusesc
Datare: 1/2 sec. XIX
Argint, presat, gravat, decupat
Dimensiuni: I: 15 cm; DG: 5 cm
Nr. inv. 19084

CĂDELNIȚĂ
Atelier rusesc
Datare: 1835
Argint, presat, gravat, decupat
Dimensiuni: I: 22 cm; DB: 7 cm
Nr. inv. 19076
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CĂȚUI
Atelier european
Datare: 4/4 sec. XIX
Metal presat, argintat, gravat, decupat
Dimensiuni: I: 9,5 cm; DB: 6,8 cm; DL: 16 cm
Nr. inv. 13787

11 0
AGHEAZMATAR
Atelier occidental
Datare: 4/4 sec. XIX
Bronz, turnat, aurit; lemn; cloisoné
Dimensiuni: L: 30 cm; La: 20 cm
Nr. inv. 3383

CASETĂ
Atelier occidental
Datare: sec. XVIII
Aramă, turnată, cizelată; email
Dimensiuni: I: 10 cm; L: 7,7 cm
Nr. inv. 13718

CRUCE DE ALTAR
Atelier vienez
Datare: 1/4 sec. XX
Metal turnat, argintat, parțial aurit; email
Dimensiuni: I : 33 cm; L: 16 cm
Nr. inv. 3321

111

CĂLDĂRUȘĂ
Atelier occidental
Datare: 4/4 sec. XIX
Bronz, turnat, gravat, cizelat
Dimensiuni: I: 13,5 cm; D: 19 cm
Nr.inv. 18053

POCAL
Atelier rusesc
Datare: 1816
Argint, ciocănit, gravat, decupat, parțial aurit
Dimensiuni: I: 25 cm; DB: 16,5 cm; DG: 10,5 cm
Nr. inv. 19091

11 2

CUPĂ PENTRU AGHEAZMĂ
Atelier rusesc
Datare: 4/4 sec. XIX
Metal comun, turnat, poansonat, parțial aurit
Dimensiuni: I: 49 cm; DB: 18,5 cm; D: 37 cm
Nr. inv. 8686 A. 63

113

CRUCE din ansamblul decorativ al Camerei de Aur de la Castelul Pelişor
Atelier occidental
Datare: ¼ sec. XX
Metal comun, laminat, turnat, pastă de sticlă
Dimensiuni: I: 48,5 cm L: 27 cm
Nr. inv. 15662

PUMNAL
Atelier oriental
Datare: ¼ sec. XVIII
Oţel gravat, damaschinat
Dimensiuni: L: 36 cm
Nr. inv. 10415/10

11 4

PISTOALE
Atelier oriental
Datare: ¼ sec. XVIII
Oţel gravat respectiv incizat filigranat, lemn sculptat
Dimensiuni: L: 54 si 49 cm
Nr. inv. 10591/19, 20

TECI DE IATAGAN
Atelier oriental
Datare: ¼ sec. XVIII
Lemn, piele, metal galben gravat
Dimensiuni: L: 67 si 61 cm
Nr. inv. 10452/3, 4

COLOANĂ DECORATIVĂ
Atelier persan
Datare: ¼ sec. XIX
Alamă presată, ciocănită, decupată, gravată
Dimensiuni: I: 227 cm
Nr. inv. 17669
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11 6

VAS DECORATIV
Atelier occidental
Datare: ¼ sec. XX
Ceramică modelată la roată; incizată; pictată; glazurată
Dimensiuni: I: 20 cm; D: 21,5 cm
Nr. inv. 12790

VAS DECORATIV
Atelier Troiţa, România
Datare : ¼ sec. XX
Ceramică modelată la roată; glazurată
Dimensiuni : I: 17 cm; D: 14 cm
Nr. inv. 12678

VAS DECORATIV
Atelier românesc
Datare: ¼ sec. XX
Ceramică modelată la roată; glazurată
Dimensiuni: I: 14 cm; D: 10,5 cm
Nr. inv. 12807

CUPĂ
Atelier Upchurch, Anglia
Datare: ¼ sec. XX
Faianţă modelată la roată; glazurată
Dimensiuni: I: 10 cm; D: 23,5 cm
Nr. inv. 9134

CUPĂ
Atelier german
Datare: ¼ sec. XX
Gresie modelată la roată; glazurată
Dimensiuni: I: 17,5 cm; D: 14,5 cm
Nr. inv. 12677

CUPĂ
Atelier francez
Datare: ¼ sec. XX
Ceramică modelată la roată; glazurată; glazură opacă neagră
Dimensiuni: I: 6,5 cm; D: 25 cm
Nr. inv. 12671
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VAS PENTRU GRĂSIME
Atelier persan
Datare: ½ sec. XVII
Faianţă modelată la roată; pictată manual sub glazură
Dimensiuni: I: 26,5 cm; DB: 12,5 cm; DG: 12 cm; DT: 22,5 cm
Nr. inv.: 12620

11 8

BOL
Atelier persan, gen Kashan
Datare: ¼ sec. XVII
Faianţă modelată la roată; pictată manual sub glazură
Dimensiuni: I: 17 cm; DB: 17,5 cm; D: 37 cm
Nr. inv. 12864
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VAS PENTRU GRĂSIME
Atelier persan, gen Kashan
Datare: ¼ sec. XVII
Faianţă modelată la roată; pictată manual sub glazură
Dimensiuni: I: 36 cm; DB : 17,5 cm; DG : 17,5 cm; DT – 31 cm
Nr. inv. : 12863

12 0
VAS
Atelier Iznik, Turcia
Datare: ¼ sec. XVII
Ceramică, modelată la roată, pictată manual
Dimensiuni: I: 21 cm; Db: 10 cm; Dg: 3,5 cm
Nr. inv. 17585

VAS
Atelier Iznik, Turcia
Datare: ¼ sec. XVII
Ceramică, modelată la roată, pictată manual
Dimensiuni: I: 27 cm; Db: 15 cm; Dg: 8,5 cm
Nr. inv. 17584

PIESE SERVICIU DE BAUT
Atelier Azuga
Datare: ¼ sec. XX
Sticlă, suflată în tipar, șlefuită
Diverse dimensiuni
Nr. inv. 13510

121

LADĂ
Atelier spaniol
Datare: 4/4 sec. XIX
Lemn de stejar, incrustat; sidef; baga
Dimensiuni: I: 47 cm; L: 75 cm; La: 40 cm
Nr. inv. 17523

12 2

BRASERO
Atelier oriental
Datare: 4/4 sec. XIX
Lemn de stejar; alamă; aramă
Dimensiuni: I: 20 cm; D: 95 cm
Nr. inv. 8643, A. 10

MĂSUȚĂ
Atelier oriental
Datare: 4/4 sec. XIX
Lemn de nuc, sculptat, meplat,
incrustat; sidef; alamă, gravată, cizelată
Dimensiuni: I: 63 cm; D: 56 cm
Nr. inv. 17215
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12 4

CREDENȚĂ
Atelier W. Braue, Stuttgart, Germania
Datare: 4/4 sec. XIX
Lemn de nuc sculptat, strunjit; bronz; alamă
Dimensiuni: I: 152 cm; L: 97 cm; La: 47 cm
Nr. inv. 4097, L. 174
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DRESSOIR
Atelier european
Datare: 4/4 sec. XIX
Lemn de stejar, sculptat, strunjit; bronz
Dimensiuni: I: 100 cm; L: 140 cm; La: 62 cm
Nr. inv. 4609, L. 710

12 6

MASĂ DE SUFRAGERIE
Atelier toscan, Italia
Datare: 4/4 sec. XIX
Lemn de nuc, sculptat, strunjit, lustruit
Dimensiuni: I: 74 cm; L: 221,5 cm; La: 111 cm
Nr. inv. 4917, L. 917
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