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REŞEDINŢA BOIERULUI DINICU GOLESCU 
DE PE PODUL MOGOŞOAIEI 

dr. Irina Spirescu 

Exigenţele moderne de confort şi de reprezentare ale proiectului 

demonstrau destinaţia acestei locuinţe, care se dorea un palat „pentru viitorime". 

Proprietarul conacului de la Goleşti, boierul cărturar Dinicu Golescu, construia 
pe Podul Mogoşoaiei, în perioada 1812-1815, o nouă reşedinţă ce corespundea, 
conform cerinţelor proprietarului, unor comandamente estetice şi funcţionale avansate. 
Exigenţele modeme de confort şi de reprezentare ale proiectului demonstrau destinaţia 
acestei locuinţe, care se dorea un palat „pentru viitorime". Construcţia, realizată confonn 
arhitecturii neoclasice, se înscria în linia tradiţională din Ţara Românească, de locuinţă 
prevăzută cu pivniţe şi două caturi (parter şi etajul 1 ), parterul ocupat de anexe, iar etajul 
destinat locuinţelor comanditarilor şi spaţiilor oficiale. 

Compusă din 25 de încăperi, casa lui Dinicu Golescu era frumos ornamentată, 
lucrările de decoraţie fiind realizate de sculptorul Karl Schmutzer, cum reiese din 
contractul încheiat la 18 ianuarie 1820. Sculptorul gennan urma să primească 4000 de 
taleri pentru figuri ce decorau atât exteriorul cât şi interiorul casei: 46 figuri „bariileu" 
(basoreliefuri) amplasate deasupra ferestrelor de sus, 29 figuri ,,rotunde" (altorelief) 
deasupra ferestrelor de jos, 5 figuri ,,rotunde" la ferestrele de la balcon etc. - care 
făceau Parte din decoraţia exterioară a casei; 24 „căpiitaluri" (capitaluri) cu 16 vaze şi 
50 de co ţi de frize împodobeau interiorul 1• 

Viitoarea reşedinţă regală, care avea să-l dezamăgească atât de mult pe Carol 
I în 1866, era locul de întâlnire pentru elita Valahiei. Cotidianul Le Moniteur roumain 
descria, în 1869, întâlnirile ce aveau loc în casa lui Constantin Golescu: „Sala care 
astăzi este sufrageria pentru marile dineuri - era destinată reuniunilor de seară. Se 
juca billiard, primul pe care-l vezi în această ţară.( ... ) Toţi străinii care treceau prin 
ţară se bucurau de o ospitalitate remarcabilă"2• 

Fruntaşul generaţiei liberale, Dinicu Golescu, implicat în diverse evenimente 
culturale ale epocii, a reuşit să încredinţeze clădirii şi alte roluri decât cele domestice, 
înfiinţând aici, alături de Ion Heliade Rădulescu şi de viitorii domni Gheorghe Bibescu şi 
Barbu Ştirbei, Societatea Literară Românescă, al cărei statut conţinea un vast program de 

1. Nicolae Stoicescu, op.cit, p. 41. 
2. ,,Le Palais Princier", în Le Moniteur Roumain, 21fevrier1869, p. 79. 
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emancipare culturală. Tot aici au avut loc dezbaterile pentru înfiinţarea primelor ziare din 
Ţara Românescă, la parterul clădirii funcţionând o librărie înzestrată cu titluri franceze 
şi germane. O bibliotecă ad-hoc şi un „cabinet de citire" al ultimelor apariţii editoriale 
străine se aflau în camerele învecinate3• 

Interior Palatul Regal 

După moartea lui Dinicu Golescu, în 1833, urmaşii acestuia au vândut 
Statului clădirea pentru 1 O.OOO de galbeni olandezi, cum reiese din actul de vânzare 
întocmit la 21 aprilie 1833 de generalul Kiseleff, aici urmând să funcţioneze, pentru 
o perioadă, sediul Sfatului Administrativ". 

Venirea la domnie a lui Alexandru Dimitrie Ghica (1834-1842) a schimbat 
destinaţia casei lui Din icu Golescu, care se doreşte a fi reşedinţă domnească. În perioada 
1834-183 7 au fost realizate lucrări de transformare a acesteia cu ajutorul arhitecţilor: 
Rudolf Arthur Borroczyn şi Xavier Villacrosse. Au fost necesare ample acţiuni de 

3. Nicolae Kretzulescu, Amintiri istorice, Bucureşti, Editura Ziarului Universul, 1940, p. 2. 
4. Nicolae Şt Noica, Palatul Regal. Muzeul Nafional de Artă al României, Ed. Cad.mos, Bucureşti, 2009. 
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renovare şi dotare a clădirii, pentru care statul a alocat suma de 312 586 lei, sumă 
insuficientă pentru amenajarea camerelor, dotate cu mobilierul personal al domnuluis. 

Referitor la concepţia decorativă a interiorului, bazată pe un stil dominant, 
corespunzător dorinţelor de emancipare a domniilor regulamentare, nepoata 
domnului Alexandru Ghica, Alexandrina Ghica mărturisea: „Mobilarea Palatului 
era în întregime după stilul Empire şi conţinea unele piese de toată frumuseţea; 
proprietatea personală a Domnului, aceste piese s-au risipit între moştenitorii lui, 
unele mai trăiesc şi ar fi demne de o reproducere fotografică, din pricina înaltei 
lor valori artistice legată de vreo amintire istorică: cele mai însemnate se găsesc 
acuma în castelul din Paşcani, fosta reşedinţă de vară a Domnitorului - un lavabo, 
mai cu seamă, lucrat după gustul împărătesei Josephina, este o adevărată bucată de 
muzeu. Pereţii erau împodobiţi cu nişte gobelinuri din veacul al XVII-lea referindu
se la vizita ambasadei siameze la curtea lui Ludovic al XIV-lea. Aceste gobelinuri 
moştenite de mine au fost cumpărate de către Regele Carol şi s-au întors astfel la 
vechiul lor domiciliu"6

• 

Deschiderea familiei Ghica spre ideile estetice occidentale (remarcată mai 
întâi la palatul Ghica-Tei, prin asocierea elementelor de decoraţie parietală), anunţa 
acum, în cazul reşedinţei domneşti, compatibilitatea dintre designul, interiorul şi 

mobilierul Empire, una dintre amprentele neoclasicului. Preferinţa pentru solemnitatea 
Empir-ului, ieşit din moda europeană la sfârşitul anilor 1830, nu excludea alte stiluri 
de mobilier în reşedinţa domnească. Adoptarea stilului Louis-Philippe în amenajarea 
salonului doamnei dovedea disponibilitatea Curţii pentru tendinţele contemporane şi 
adecvarea stilistică la utilitate. 

Urmaşii domnului Alexandru Ghica, domnii Gheorghe Bibescu şi Barbu 
Ştirbey au locuit în propriile reşedinţe (cel dintâi locuia în fostul palat brâncovenesc 
construit pe Cheiul Dâmboviţei, iar cel de-al doilea în palatul său, nou construit 
pe Podul Mogoşoaiei), casa domnească de lângă biserica Kreţulescu păstrându-şi 
funcţia de „palat de ceremonie"7

• 

În timpul revoluţiei din 1848, în reşedinţa de pe Podul Mogoşoaiei a fost 
instalat guvernul provizoriu format din I. Heliade Rădulescu, Cristian Tell, N. Golescu, 
având ca secretari pe C. A. Rosetti şi Ion Brătianu. Domnul Barbu Ştirbey a preferat 
să locuiască în reşedinţa sa elegantă de pe Podul Mogoşoaiei, aici instalând batalionul 

5. Vladimir Ghica, „Din istoria Palatului Regal'', în Convorbiri literare, nr.5/1913, p. 348. 
6. Ibidem, p. 457-458. 
7. Grigore Ionescu, Bucureşti, ghid istoric şi artistic, Bucureşti, Fundaţia pentru Literatură şi Artă 
"Regele Carol II", 1938, p. 32-34. 
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model comandat de căpitanul Macedonski8 şi de căpitanul Culoglu9
• În perioada 

căimăcămiei prinţului Al. Dimitrie Ghica reşedinţa domnească a fost reinstalată în 
palat, reconstituit şi reamenajat, aici fiind, în aceeaşi perioadă, birourile secretariatului 
guvernului interimar format din Ion Manu,1° Emanoil Băleanu11 şi I.A. Filipescu12

• 

AMENAJĂRILE INTERIOARE DIN PERIOADA DOMNIEI LUI CUZA 
Dubla alegere a lui Al. I. Cuza din ianuarie 1859 şi proclamarea Unirii 

Principatelor impun instalarea reşedinţei domneşti la Bucureşti, în vechea clădire a 
lui Dinicu Golescu, moment ilustrat de artistul Carol Popp de Szathmari în acuarela 
Primire la Palatul domnesc 13

• Cu acestă ocazie, Cuza a iniţiat modificări substanţiale 
ale casei domneşti, dorind o amplificare a acesteia, după cum rezultă din instrucţiunile 
Ministerului Lucrărilor Publice din 186314

• Bugetul necorespunzător l-a determinat 
pe domnul Unirii să se rezume la transformări ce ţineau doar de decoraţia interioară. 
Listele 15 inventarelor de mobilare a palatului domnesc din perioada 1859 până la 
22 iulie 1860, înfăţişează împărţirea interioară a acestuia şi achiziţiile de mobilier 
efectuate, în valoare de 54.033,30 lei16• 

La etajul I se aflau următoarele secţiuni: 
1) apartamentul domnitorului, compus din 6 încăperi - „salonul din 

colţ spre Kreţulescu'', „salonul roşu (conabiu) de alături", „camera orientală", 
„camera de toaletă", „camera de culcat", „salonul bibliotecii"; 

8. Alexandru Macedonski (?-1869), tatăl poetului Al. Macedonski, a făcut studii militare la Kerson, 
în Rusia, fiind comandant al unui batalion model înfiinţat de domnitorul Barbu Ştirbey. A susţinut 
candidatura domnului Al. Ioan Cuza, îndeplinind funcţia de ministru de război ( 1859). 
9. Emanoil Culoglu (?-1896), colonel. 
10. Ion Manu (1803-1874), om politic, a deţinut funcţii importante în administraţia Ţării Româneşti 
precum: prefect la Galaţi şi Giurgiu, director în Ministerul Treburilor din Lăuntru în vremea domniei 
lui Al. Dimitrie Ghica, agă în perioada domniei lui Gheorghe Bibescu, ministru de externe în timpul 
lui Barbu Ştirbey, membru în căimăcămia de trei în perioada octombrie 1858 - ianuarie 1859 alături de 
Emanoil Băleanu şi Ion Filipescu. 
11. Emanoil Băleanu (1793-1862), om politic, membru în comitetul legislativ mixt moldo-muntean 
pentru redactarea noilor coduri de legi (1829-1830), comandantul Miliţiei Pământene din Ţara 
Românească din 1831, candidat la domnie (1842, 1858), secretar de stat (1843), ministru al Treburilor 
din Lăuntru ( 1856), membru în căimăcămia de trei împreună cu Ioan Manu şi Ioan Filipescu (octombrie 
1858 - ianuarie 1859). 
12. Ioan A. Filipescu (1808-1863) a îndeplinit funcţii multiple sub diverse domnii: ministru de externe 
şi logofăt al Dreptăţii în perioada lui Barbu Ştirbey, membru în căimăcămia de trei susţinând Unirea 
Principatelor; prim-ministru în 1859, ministrul justiţie, de externe şi ad-interim la finanţe în mai multe 
cabinete, deputat şi vicepreşedinte al Camerei Deputaţilor (1863). 
13. Ulysse de Marsillac, Bucureştiul in veacul al XIX-iea, Bucureşti, Ed.Meridiane, 1999, p. 163-165. 
14. A.N.l.C., Fond Castele şi Palate, dosar 75/1884. 
15. A.N.l.C, Fond M.A.D„ Ecarete, dosar 1513/1864, f. 41-65. 
16. Ibidem, f. 41. 
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2) apartamentul doamnei, format din 4 camere- „salonul spre intrarea principală", 
„salonul albastru", „camera de culcat" şi „budoarul"; 

3) apartamentul de mare recepţiune care conţinea 4 saloane - „salonul albastru 
deschis", „salonul verde", „salonul galben" şi „salonul albastru închis"; 

4) sala tronului, spre care convergeau intrările dinspre apartamentele 
domnitorului; salonul galben; intrarea dinspre bibliotecă; culoarul şi scara spre 
intrarea în apartamentul doamnei; camera cameristelor, camera de garderobe; 
apartamentul suitei alcătuit din „camera de culcat", „salonul amarant", „salonul 
verde", „cămăruţa servitorului" 17

• 

Catul de jos al clădirii cuprindea „camera de aşteptare a domnilor adjutanţi", 
„camera adjutantului de serviciu permanent", „apartamentul secretarului Măriei 

Pahare cristal cu stema Principatelor Unite -
Colecţia Cristal-porţelan a M.M.B. 

Sale Domnitorul", care avea două încăperi, dormitorul şi camera de lucru, „camera 
domnilor ofiţeri de ordonaţă", „sala de mâncare'', bucătăria şi spălătoria, două intrări 
principale şi câteva camere ale personalului de serviciu („camera camerierului Măriei 
Sale Domnitorul", „Camera directorului palatului'', „camera intendentului", „camera 
frizerului", „camera servitorilor"). Cabina lampistului, corpul de gardă, schimbul de pichet, 
grajdurile şi remisele domneşti, apartamentul comisului, camerele cucierilor [vizitiilor] 
şi ale celor care lucrau la grajduri erau cuprinse în anexele palatului domnescl8• 

Urmărind dotările interioare ale fiecărei camere-tipul mobilelor, al materialelor, 

17. Jbidem, f. 41-65. 
18. Jbidem. 
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natura textilelor sau alte obiecte ornamentale - s-a putut deduce că stilul caracteristic 
al palatului era specific stilului Napoleon III, răspândit în această perioadă în Europa 
(mai ales în spaţiul francez). Amenajările interioare s-au realizat în funcţie de destinaţia 
fiecărei încăperi, după normele modei europene, binecunoscute de familia Cuza. 

Apartamentul domnului, „Salonul din colţ spre Creţulescu" se distingea 
prin tonalitatea albastrului dominant, folosit în materialul perdelelor şi al draperiilor 
de mătase groasă albastră, în tapiţeria garniturii salonului formată din 24 de piese 
realizate din lemn de palisandru (canapeaua, divanul de colţ, fotoliile, taburetele). 
Mobilierul se completa cu două piese în stil Boulle - un dulap „cu marmură neagră 
deasupra, încrustat cu bronz", cu garnitura formată dintr-o pendulă ce imagina ziua 
şi noaptea, şi două candelabre de bronz aurit cu 1 O lumânări fiecare, ce reprezentau 
cele patru anotimpuri; plus o masă ovală încrustată cu bronz, stil Ludovic al XV-iea 
- la care se adăuga o masă mică din lemn de trandafir, încrustată cu mozaic. 

Din designul salonului făceau parte, de asemenea, două oglinzi mari (1 % x 
lm), 3 corpuri de iluminat „un policandru cu şase lumini având deasupra un comet de 
sticlă atârnat printr-un lanţ de bronz", „două candelabre albe garnisite cu bronz fiecare, 
având trei lumini"; un covor de Lipsea, netuns, pentru toată camera; o masă de cărţi 
din lemn de acajou, o scuipătoare. Un accentuat rol decorativ îl aveau trei vase mici de 
bronz aurit, aflate pe masa din lemn de trandafir şi un vas de alabastru pentru tutun19

• 

Amenajarea interioară a salonului era realizată conform modelor europene, dovadă că 
numai ansamblul draperiilor era compus din 11 piese (perdele, draperii, storuri)20

• 

Celelalte încăperi, dotate conform destinaţiei, respectau normele occidentale 
de amenajare. Salonul roşu devenea impresionant prin această dominantă cromatică 
(roşu), utilizată în tapiţeria garniturii de salon (2 canapele, 6 fotolii mari şi 6 scaune, 
realizate din lemn de palisandru) care era din mătase roşie de Lyon; la cele 3 draperii 
şi două perdele confecţionate din aceeaşi mătase. Mobilierul era completat cu două 
oglinzi mari (1Yzx1 m) cu cadrul auriu, o pendulă de masă din bronz aurit cu o figurină 
alegorică închipuind regretul, o masă din marmură cu picioare de nuc, o consolă din 
lemn de nuc sculptat având deasupra marmură albă, o garnitură completă de bronz 
pentru sobă. Parchetul salonului era acoperit cu un covor de calitatea celui din „salonul 
din colţ spre Creţulescu". Printre obiectele adăugate în urma aşezării mobilierului: un 
candelabru cu 6 lumini, iar braţele de bronz aurit erau susţinute de un cupidon de bronz 
negru, aşezat pe o coloană din marmură albă, cu baza de bronz aurit; un clopoţel din 
bronz semi-aurit, semi-oxidat, un covor pentru masa din mijloc21 • 

În camera orientală se remarcau tapiţeriile de mătase ale garniturii (trei 

19. Ibidem, f. 46. 
20. A.N.I.C., Fond M.A.D., Bunuri mici, dosar 707/1867, f. 46. 
21. A.N.I.C., Fond M.A.D., Ecarete, dosar 1513/1864, f. 47. 
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sofale mari, o banchetă), cele două draperii şi perdeaua realizate din aceeaşi material 
ca şi tapiţeria, cu ancadrament de stâlpi albi, poleiţi, în stil oriental, două covoare 
de Persia (cu lungimea de 3 x 2Yi m şi respectiv 21/2 x I Yi m), o pendulă în formă 
orientală cu două figurine alegorice, o etajeră de colţ cu oglindă în stil oriental, două 
mese mici cu caractere orientale. Mobilierul camerei se completa cu: două oglinzi 
cu ancadrament aurit, o masă rotundă de stejar, o masă pentru cărţi, din lemn de 
palisandru, un cămin din marmură neagră cu garnitură de fier completă şi oglindă 
deasupra. Printre obiectele de decor aflate în această încăpere se găseau: o lampă de 
bronz, o scuipătoare de tinichea, două vase negre cu lămpi şi globuri, două candelabre 
din bronz aurit cu trei lumini fiecare şi figurine orientale, două etajere mici, rotunde, 
din bronz, pentru aşezat ţigări, patru vase de tutun, respectiv din: marmură albă, 
marmură neagră, de humă cu figurine şi garnisit cu bronz, iar altul de lemn22 • 

În camera de toaletă a domnitorului se observau: o portieră şi o perdea de 
marchizet, căptuşite cu mătase şi galerii poleite; o dormeză, 5 fotolii de acajou, 
îmbrăcate cu mătase roşie; un fotoliu de acajou îmbrăcat cu mătase roşie; o oglindă 
mare cu cadru aurit (1 % x I m); un lavabo din acajou cu patru sertare, având deasupra 
marmură, cu oglindă şi etajere mici, un dulap mai mic de acaju, un dulap mai mic 
pentru hârtie, o lampă de bronz cu glob, o sobă din porţelan cu garnitură, un covor 
albastru pentru întreaga cameră, o masă de palisandru şi covor deasupra, o garnitură 
completă de spălat din porţelan, două candelabre din bronz aurit cu trei lumini, o 
etajeră de haine, o călimară din marmură neagră, un vas din marmură pentru tutun, 
un obiect mic de bacfon pentru ţigară23 • 

Camera de culcat era dominată de culori pastelate (alb, albastru, roz) şi auriu. 
Mobilierul, caracteristic pentru o încăpere cu această destinaţie, era format din: un pat 
din bronz aurit, cu somieră şi întreaga garnitură (o saltea de lână, o pernă mare, două 
perne mijlocii, două plăpumi din mătase - una roz şi alta albastră, un polog de rips de 
lână căptuşit cu mătase albă); o dormeză, două fotolii şi patru scaune din palisandru 
cu aceeaşi tapiţerie de polog; o masă de noapte şi una rotundă din lemn de palisandru; 
o garderobă din lemn de nuc, o sobă de porţelan cu garnitură de bronz, un dulăpior 
de noapte de palisandru. Amenajarea interioară era completată de un covor franţuzesc 
pentru întreaga cameră, un covor de picioare, o sonetă, un covor de masă pus în 
faţa canapelei, două sfeşnice din bronz aurit şi un obiect din bronz pentru atârnarea 
bijuteriilor, un suport pentru chibrituri şi un altul pentru ţigări, ambele din bronz24• 

În bibliotecă domina lemnul de stejar sculptat din care erau confecţionate: 
o bibliotecă mare, un scriitoriu, o masă mare rotundă, două dulapuri cu formă 

22. Ibidem, f. 47, 48. 
23. Ibidem, f. 48. 
24. ibidem, f. 48, 49. 
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Biblioteca Palatului Regal 

piedestală, două canapele, patru fotolii şi şase scaune. Alte obiecte care decorau 
camera: o pendulă, două candelabre de bronz negru, cu 6 lumânări; o lampă cu 
trei lumini; 4 girandole (candelabre cu mai multe braţe); două vase chinezeşti; un 
barometru şi termometru de bronz; o sobă de porţelan cu garnitură de fier; un bust 
din bronz al lui Cuza, o figură alegorică a zilei de 24 ianuarie 1859, realizată tot din 
bronz, un covor pentru întreaga cameră, două perdele şi două draperii de rips de lână 
şi pluş; două storuri, plus o garnitură simplă de scriitoriu25

• 

Apartamentul Doamnei, deşi era dominat de nuanţe mai deschise (galben, 
albastru deschis, alb, verde) era amenajat asemănător cu cel al Domnului. În salonul 
dinspre intrarea principală, tapiţeria întregii garnituri (două canapele, patru fotolii, 
patru scaune mari, patru scaune mici) cât şi perdelele şi draperiile erau confecţionate 
din atlas verde. Ca şi în „salonul din colţ spre Creţulescu" din apartamentul Domnului, 
printre piesele de mobilier din salonul Doamnei se remarcă două dulapuri stil Boulle, 
garnisite cu bronz. Alte piese de mobilier din salon erau două oglinzi mari cu cadrul 
aurit, două oglinzi medalion cu cadrul încrustat, o masă de acaju cu marmură deasupra, 
un truman lucrat cu mozaic şi bronz, cu marmură deasupra; o masă ovală de palisandru, 
o masă de cărţi, o masă de lucru, o pendulă de marmură albă, o garnitură pentru sobă. 
Pentru iluminat se foloseau două candelabre de bronz aurit şi un policandru tot de 
bronz cu 12 lumini; două vase japoneze, un covor pentru masă şi un covor pentru tot 

25. Ibidem, f. 49. 
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parchetul făceau parte, de asemenea, din decoraţia încăperii26 • 

Cum indică şi specificul încăperii, pentru amenajarea interioară a salonului 
albastru s-a folosit această culoare, întâlnită în tapiţeria garniturii (4 canapele, 
8 fotolii, 8 scaune, o canapea rotundă la mijloc, două taburete mari de şezut, 12 
taburete mici pentru picioare), cele 4 perdele şi două draperii care erau confecţionate 
din acelaşi material ca şi tapiţeria mobilelor. Dintre piesele de mobilier întâlnite 
în această încăpere: patru oglinzi, o masă pentru canapea din lemn de trandafir, cu 

Salon Palatului Regal 

mozaic şi garnisită cu bronz aurit, două console identice, două etajere identice, o 
măsuţă din lemn de nuc garnisită cu bronz, un dulap garnisit cu bronz, cu marmură 
deasupra şi un medalion de bronz în faţă, o pendulă de marmură albă cu o figurină 
din bronz aurit. Pentru iluminat se folosea un policandru din bronz aurit cu 18 lumini 
şi 4 candelabre din bronz aurit cu 9 lumini fiecare. Alte obiecte de decor interior erau 
două vase chinezeşti şi un covor aşezat peste tot parchetul27

• 

26. Jbidem, f. 50. 
27. Ibidem, f. 51. 
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Natura textilelor folosite în amenajarea interioară din camera de culcat erau 
mătăsurile de culoare galbenă, întâlnite şi la tapiţeriile garniturii (două divane în 
formă de canapea, 6 fotolii mari, 2 taburete de picioare), la cele 4 perdele şi două 
draperii, un polog cu toate accesoriile era confecţionat din mătase galbenă şi reţea, 
dar şi mătase de culoare roz sau albastru cu flori (cele două plapume). Mobilierul 
se completa cu: două mese de noapte de palisandru, un birou din lemn de trandafir 
şi palisandru garnisit cu bronz; un birou în formă de dulap din lemn de trandafir, 
garnisit cu bronz; un dulap de rufe din lemn de trandafir garnisit cu bronz; o şifonieră 
de palisandru cu oglindă; un birou de lucru din lemn de abanos încrustat, adus de la 
Cotroceni; un birou din lemn de trandafir cu buchete pictate deasupra; un rugătoriu 
din lemn de trandafir garnisit cu bronz, două oglinzi (2'/.i x I Yz m). Alte piese din 
amenajarea interioară a camerei: o lampă de bronz cu cristaluri şi şase lumini, două 
lămpi de porţelan chinezesc cu globuri, un candelabru cu baza de bronz aurit, o 
coloană de marmură albă cu braţele susţinute de o figurină de bronz, patru sfeşnice 
mici, o garnitură de bronz pentru sobă, un covor pentru toată cameră28 • 

În budoarul Doamnei, garnitura din lemn de trandafir (două canapele, două 
fotolii, patru scaune, şase taburete) era tapisată cu mătase roşie de Lyon, în timp ce 
perdeaua şi cele două draperii erau din acelaşi material. Din piesele de mobilier nu 
lipseau: garnitura de porţelan aurit pentru spălat, un lavoar şi un ibric din porţelan 
alb, o toaletă de palisandru cu marmură şi etajeră, o masă de palisandru, două oglinzi 
cu ancadramentul aurit, două oglinzi medalion cu bordură de cristal, două şifoniere 
mari de palisandru cu oglinzi, 2 sfeşnice din bronz, două vase mici din bronz pentru 
bijuterii, două candelabre mici din bronz şi cristal cu câte trei lumini fiecare, un covor 
care acoperea întreaga cameră. 

Apartamentul de mare recepţie al palatului cuprindea patru saloane care purtau 
denwniri de culori. Salonul albastru deschis era caracterizat prin existenţa tapiseriilor de 
această culoare, care îmbrăcau garniturile de lemn aurit (2 canapele, 4 fotolii, 4 scaune, 
4 scaune în formă de fantezie); cele două perdele şi trei draperii erau confecţionate 
din aceeaşi textură ca şi tapiseria. Mobilierul salonului se completa cu o consolă cu 
marmură albă deasupra, garnisită cu bronz aurit şi mozaic; o oglindă, o pendulă în 
stil Rennaissance, un fotoliu din lemn de nuc garnisit cu lemn de trandafir, o garnitură 
de sobă de aramă, o masă de palisandru, întreaga cameră fiind acoperită cu un covor. 
Două candelabre cu 8 lumini, în stil Rennaissance realizau iluminarea camerei29• 

În salonul verde se observa întreaga tapiserie de mătase verde a garniturii de 
palisandru (2 canapele, 4 fotolii, 6 taburete, 8 scaune), două perdele şi două draperii 
confecţionate din aceeaşi mătase. Alte piesele de mobilier existente în salon: două 

28. Ibidem, f. 52. 
29. A.N.l.C„ Ibidem, f. 52. 
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dulapuri din lemn de trandafir, cu mozaic şi marmură deasupra; două console, trei 
oglinzi; o pendulă cu figurină alegorică, o sobă de porţelan cu garnitură de bronz 
galben, două storuri. Pentru iluminarea salonului se foloseau: două candelabre de 
bronz aurit cu 6 şase lumini fiecare; două candelabre de bronz aurit cu 5 şase lumini 
fiecare, un policandru de lemn aurit. Decoraţia interioară a salonului era completată 
de două vase de porţelan de Sevre, cu formă antică aşezate pe cele două dulapuri şi 
un covor pentru întreaga încăpere30 • 

Salonul galben se distingea prin tapiseria de mătase galbenă a garniturii de 
palisandru (două canapele, două dormeze, şase fotolii, şase scaune, 12 taburete, o 
canapea rotundă de mijloc), cinci perdele îndoite şi trei draperii realizate din aceeaşi 
mătase galbenă şi reţea. Printre piese de mobilier din salon mai erau: patru oglinzi 
cu ancadrament aurit, patru console de palisandru, garnisit cu bronz cu marmură 
albă deasupra, o măsuţă din lemn de trandafir cu picturi, două garnituri de sobă de 
bronz, 5 storuri. Un policandru din metal aurit, opt candelabre cu statui de bronz 
negru având 6 lumini fiecare, 15 girandole cu 6 lumini fiecare asigurau iluminarea 
salonului. Printre obiectele folosite la decorare aflate în salon se găseau două vase 
chinezeşti şi un covor3 1• 

Salonul albastru închis era marcat de această dominantă coloristică întâlnită în 
tapiseria garniturii din lemn de nuc, garnisită cu lemn de trandafir (două canapele, un divan 
de colţ, 6 fotolii, 6 scaune, o canapea rotundă de mijloc); cele trei perdele şi două draperii, 
realizate din aceeaşi mătase ca şi tapiseria. Printre piesele de mobilier: un dulap de abanos 
şi omarnente de bronz şi marmură albă, o pendulă de bronz cu figuri mitologice, o măsuţă 
rotundă din lemn de trandafir cu ornamente de bronz. Alte obiecte de ornament interior 
folosite: un vas de bronz cu piedestal de piatră se găsea deasupra canapelei de piatră, o 
garnitură de sobă de bronz, o acvilă de ipsos pusă pe sobă, o oglindă cu ancadrament aurit 
şi alte două oglinzi medalione, cu ornamente de bronz şi un covor. Iluminarea camerei se 
realiza cu ajutorul a patru candelabre asemănătoare şi un policandru de bronz aurit32

• 

Una din cele mai importante încăperi era Sala Tronului, realizată în acord cu 
stilul Second Empire. Natura textilelor viu colorate scotea în evidenţă autoritatea acestora 
în faţa pieselor de mobilier ale camerei - purpuriul catifelei utilizată în tapiseria garniturii 
(estrada tronului, două fotolii mari pentru Măria Sa Domnitorul, 6 scaune, 2 perne pentru 
fotolii, calota tronului cu perdele, 6 banchete lungi, 4 banchete mai scurte, 2 banchete 
mai mici, 24 de scaune), 5 perdele îndoite şi 4 draperii de „pluş purpură cusute cu fir şi 
ciucuri de fir". Amenajarea interioară a sălii tronului se completa cu 6 oglinzi mari cu 
ancadrament aurit ce aveau o lungime de 2Yi m x 1 Yi m; două coloane din lemn aurit, 

30. A.N.I.C., Ibidem, f. 53. 
31. A.N .l.C.,/bidem, f. 54. 
32. Ibidem, f. 54. 
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de-o parte şi de alta a tronului; 5 storuri, 6 policandre şi 16 girandole aurite33
• Dacă 

în celelalte săli menţionate s-a observat prezenţa obiectelor decorative de efect (garnituri 
pentru sobe sau şemineu, diverse vase, pendule, producţia de bronzuri sau gipsuri 
decorative etc.), sala tronului era un spaţiu rezervat primirilor oficiale, recepţiilor, unde 
domina o atmosferă de solemnitate, mai puţin de încântare vizuală. Intrările saloanelor 
care convergeau spre Sala Tronului păstrau în amenajare aceleaşi piese de ornament, 
întâlnite în celelalte încăperi ale palatului: canapele, banchete, storuri, perdele şi draperii, 
lămpi de bronz sau de porţelan, covoare, sobe de fier, scuipători. 

Amenajarea interioară a celorlalte încăperi de la etajul I - camera 
cameristelor, camera de garderobă, apartamentul suitei (camera de culcat, salonul 
amarant, salonul verde) era realizată conform destinaţiilor acestora. Catul de jos, 
rezervat personalului din slujba palatului, cuprindea „camera de aşteptare a domnilor 
adjutanţi"; „camera adjutantului de serviciu permanent"; „apartamentul secretarului 
Măriei Sale Domnitorul", care avea două încăperi (dormitorul şi camera de lucru); 
„camera domnilor ofiţeri de ordonanţă"; „sala de mâncare"; bucătăria şi spălătoria, 
„camera directorului palatului", „camera intendentului", „camera frizerului", 
„camera servitorilor". 

Urmărind amenajarea „sălii de mâncare" se poate deduce importanţa 

destinată acesteia şi exigenţa protocolului ce se impunea la Curtea Domnului Cuza. 
Printre piesele de mobilier identificate în interiorul acesteia pot fi menţionate: 

„o masă mare de stejar pentru 60 de persoane (cu 18 scânduri şi mecanismu de fer); 
un fotoliu cu armeria princiară sculptată în stejar pentru M. S. Domnitorul; 

48 de scaune formă gotică; 24 taburete - din lemn de stejar, îmbrăcate cu damasc rips 
de lână, pe fond verde; 

2 bufeturi mari cu uşi de sticlă, 4 mese mari cu etajere sub ele, 4 mese cu 
etajere mai mici, din lemn de stejar; 

4 oglinzi; 
4 candelabre mari aşezate la cele patru colţuri ale camerei; 
16 girandole (12 cu 5 lumini, iar celelalte 4 cu 4 lumini); 
5 perdele de rips de lână verde; 
1 O perdele mici de reţea, câte două pentru fiecare fereastră; 
3 draperii de rips de lână verde; 
un covor carpet sub masă; 
2 garnituri de sobă"34• 

Standardele înalte ale etichetei de la Curtea lui Cuza s-au dedus urmărind şi 
listele pieselor de argintărie sau serviciile de masă achiziţionate în timpul domniei sale 

33. Ibidem, f. 54, 55. 
34. Ibidem, f. 59. 
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sau moştenite de la predecesorii săi, preluate ulterior de prinţul Carol I. ArgintăriaB 
de la palat se compunea din: 

- seiviciul mare de masă - 180 cuţite de masă, 180 furculiţe de masă, 60 
cuţite de desert, 60 furculiţe de desert, 60 linguri de supă, 59 linguriţe de desert, 59 
linguriţe aurite (vermeil), 24 linguriţe pentru ouă, 2 linguri mari pentru supă, 6 linguri 
mari pentru bucate, 6 linguri rotude pentru salţă (sos picant cu care se ungeau anumite 
fripturi), 6 linguriţe pentru muştar, 6 cuţite mistrie pentru peşte, 6 furculiţe mari pentru 
bucate, 2 cuţite pentru unt, 6 furculiţe mari pentru bucate, 2 cuţite pentru unt, 2 cleşti 
pentru zahăr, 2 untdelemniţe cu câte 4 flacoane fiecare; 

- seiviciul de ceai-o tavă mare rotundă, un samovar (formă englezească), un 
ceainic, o cafct rL·ră, un lăptamic, o zaharniţă; 

- surtucul mesei (din cristal argintat cu ornamente în relief) - un candelabru 
mare pentru mijloc cu 12 lumini; 4 candelabre cu şase lumini fiecare şi vas de cristal 
deasupra; 4 port-vase de fructe cu piedestaluri de argint, cu câte un vas de argint fiecare; 
2 coşuleţe de pâine, 60 pahare de filigram pentru punch giace, 4 tăvi cvadrate pentru 
dulceaţă (din cristal), 4 vase pentru şampanie, un ceainic, o cutie pentru ceai, 2 cutii 
pentru unt, un port-licheur; 

- seiviciul vechi de Ruolz - un candelabru de mijloc cu 8 lumini, 2 candelabre 
mai mici cu câte 6 lumini, o tavă mare, 3 tăvi mai mici, 3 tăvi de diferite forme, o tavă 
încrustată cu nacru (sidef); 2 vase de şampanie, 2 vase pentru bomboane, 4 vase pentru 
dulceaţă, un port-licheur cu trei flacoane, 6 solniţe, 5 cocotiere, un ceainic, o cafetieră, un 
lăptamic, o zaharniţă, 2 strecurători, din care una lungă; 32 cuţite, din care 12 stricate; 20 
cuţite de desert, 33 furculiţe, 19 furculiţe de desert, 16 linguri de masă, o lingură de supă, 
2 linguri pentru bucate, o lingură pentru salţe (sos picant, acrişor), un cuţit mistrie pentru 
peşte, 2 furculiţe mari (pentru friptură şi salată), un cuţit pentru unt, un cleşte pentru zahăr, 
o lingură pentru muştar, 3 perechi de sfeşnice, un sfeşnic, 2 vase cu capace pentru masă36• 

Dintre seiviciile de masă utilizate merită a fi menţionate: seiviciul mare, de 
porţelan de Sevre, pentru 60 de persoane, cu bordurile aurite, armele Măriei Sale; 
seiviciul de Sevre pentru 24 de persoane, seiviciul de cafea şi de ceai ataşat pe lângă 
seiviciul de 24 de persoane, seiviciul vechi de masă pentru personalul palatului. Pentru 
seiviciul de 60 de persoane se foloseau în jur de 365 de cristaluri (carafe, pahare de apă 
şi vin, cupe de şampanie, farfurii pentru îngheţată),37 iar pentru cel de 24 de persoane 
se utilizau alte aproximativ 155 de cristaluri. Mai exista un seiviciu de cristal pentru 
dulceaţă (32 piese) şi cam 170 de piese din vechiul seiviciu de cristaP8

• 

35. Ibidem, f. 67-70. 
36. Ibidem, f. 68. 
37. Ibidem, f. 70. 
38. Ibidem, f. 70-71. 
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Printre obiectele pentru masă ale palatului princiar mai exista: 
„un serviciu din porţelan, prima calitate, pentru 250 de persoane, compus 

din 3460 de piese, cu o valoare aproximativă de I 2 500 de franci; 
un serviciu de masă din porţelan, prima calitate, pentru 36 de persoane, 

compus din 563 de piese, în valoare de aproximativ 2500 de franci; 
un serviciu din porţelan prima calitate, pentru 60 de persoane, ce număra 

9 I 3 piese în valoare de 900 franci; 
un serviciu din porţelan de Sevre pentru desert, pentru 60 de persoane, format 

din 23 I de piese în valoare de 6500 de franci; 
un serviciu din cristal foarte fin, cu ornamente gravate, pentru 60 de persoane, 

format din 900 de piese, cu o valoare de 4 I 00 florini; 
un serviciu din cristal tăiat, pentru 250 de persoane, format din 2598 de piese 

în valoare de 7950 florini; 
un serviciu din cristal tăiat, model P, pentru 36 de persoane, din 270 de piese, 

în valoare de 640 florini; 
I 4 servicii de dulceaţă, fiecare pentru I 2 persoane; 
I 4 servicii de Douz pentru supă, fiecare pentru 12 persoane; 
286 patene din cristal tăiat; 
24 de flacoane din cristal tăiat pentru rom; în total numărau 702 piese, în 

valoare de aproximativ I 840 de florini. 
,,Argintăria de Ruolz", model englezesc bogat, era formată din 2808 piese în 

valoare de aproximativ 47 OOO franci; 
Serviciu de ceai din argint titlul I de Paris, cântărind 14,250 kg şi valorând 

6400 franci"39• 

Urmărind minuţiozitatea cu care au fost achiziţioante serviciile de masă 
pentru prânzul de gală, desert, ceai, vin etc, dotarea bucătăriei cu maşini performante, 
franţuzeşti; seturile de lenjerie fină, dotările apartamentelor din palat, se poate 
deduce care erau exigenţele Curţii şi grija în cele mai mici detalii în ceea ce priveşte 
respectarea etichetei. 

Imitând canoanele stilului Napoleon III, pentru amenajarea interioarelor 
reşedinţei sale, Al. I. Cuza a reuşit să redea palatului, la numai câteva decenii de 
normele cutumelor fanariote, imaginea metamorfozată a acestuia, înscrisă în tiparele 
civilizaţiei europene. 

39. Ibidem, f. 110- 114, o listă cu obiectele ce completau dotarea palatului princiar. 
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SUMMARY 
Nobleman (boyar) Dinicu Golescu had a residence built on the Podul 

Mogosoaiei Street, during 1912-1915. It was a neoc/assical building with 25 
rooms. After his death, it was sold to the State, and became a rulers' residence. 
Alexandru Ioan Cuza chose it as his residence, after his election as a ruler of tht• 
reunited principalities of Moldavia and Walachia. It underwent significant changes, 
throughout the years. The paper renders details concerning the interior decoratiom 
and the architectural transformation of the building that, finally, was to become tht• 
Romanian kings 'residence. 
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