MUZEUL JUDEŢEAN ARGEŞ
ARGESSIS, STUDII I COMUNICĂRI, seria ISTORIE, TOM X, 2001

ELENA PERTICARI DAVILA - DIN VIAŢA SUVERANILOR
LA MĂNĂSTIREA SINAIA ÎN 1882
DAN PINTILIE

ln anul 1932, Elena Perticari Davila îşi scrie o parte din memoriile sale, în
vo povesti întâmplări din viaţa suveranilor la care a participat în mod direct,
I t irită familiei sale şi a poziţiei pe care aceasta o ocupa la curte.
<<„.„În acel an, locuiam încă pe înălţimile Cotrocenilor, în orfelinatul Azilului
11 nu Doamna", unde îmi făcusem primele studii şi unde eram acum pedagogă . Acel
n rltut pe atunci unic în felul său, era vizitat de MM. LL. Regele şi Regina care
11ruu, urmaţi de întreaga societate, să asiste la serbările de fine de an şi să asculte
1111111le reunite ale Ateneului Elisabeta, recitările şi reprezentaţiile teatrale ale elevelor
1 tui aşezământ de educaţie şi de cultură.
În vara aceea, M. S. Regina îmi flicu cinstea să mă invite la Sinaia, printre
h111111 i ş oarele de onoare ce o însoţeau. Castelul Peleş era în construcţie, Foişorul prea
1111 şi neîncăpător, aşa că MM. LL. se mulţumiră cu chiliile de la Mănăstire amenajate
I ~e putea mai bine, pentru vremelnicii oaspeţi, în odăile Stareţului , care se mută la
111111\stirea de µeste drum.
Odăiţele ocupate de Suveranii noştri se înşirau una după alta, la stânga bisericii
e ajungea la ele printr-o galerie deschisă pe care dădea şi odaia credinciosului
los, Kammerdienecerul Regelui şi a primei cameriste a Reginei . Cabinetul de lucru
I l<egelui se afla la extremitatea acestor încăperi şi comunica direct cu salonul şi
11 lrogeria, construite în acest scop în dosul altarului, dărâmate mai târziu spre a fi
11 l11cuite cu marea terasă deschisă, care există şi azi, având vedere pe Cumpăt.
Încăperile din aripa dreaptă erau destinate domnişoarelor de onoare, modificate
atunci, ele conţin azi muzeul Mănăstirii, interesant din toate privinţele, dar mai ales
1111 portretele pe care Regina le-a desenat pe peretele văruit, portretele acelora ce au
tvtll cinstea să vie la Mănăstire pe vremea când Suveranii flicuseră din acest sfânt lăcaş
11 l11tul Lor Domnesc. Printre aceste portrete, găsim atâtea personalităţi diferite, încât e
1 1devărată pagină de monografie istorică: iată d-na Zoe Bengescu, Doamnă de onoare,
Rt a trăit, providenta săracilor, d-rele Elena Catargiu, Maria Romalo, Eufrosina
11\icoianu; printre domni: Alexandru Lahovary, Beldiman, Theodor Rosetti, Theodor
llcărescu, Maiorescu, generalii Florescu şi Davila, doctorii Theodory şi Sache
t fănescu, aghiotanţii Greceanu, Skeletti, Filitti şi mulţi alţii.
În extremitatea odăilor din dreapta, erau câteva încăperi mai spaţioase , cu un
crdac având vedere pe valea Prahovei şi pe orăşelul Sinaia care nu avea pe vremea
1.:cca, multe case mari. Una din cele mai frumoase era a inginerului francez Guilloux,
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constructorul liniei ferate Bucureşti-Predeal, zidită acolo unde este astăzi ho1rl11I
Băilor, apoi casa Principelui Dumitru Ghica, efor al Spitalelor, în mijlocul unui pari, I"
locul unde e astăzi Cazinoul; pe coastă, sub Mănăstire, casa lui Grigore Cantacu1i1111
de-asemenea efor, apoi mai sus, pe dreapta, cu cea mai frumoasă vedere pe vale ,, p•
Munţii Bucegi, modesta casă a lui Davila, alături de şcoala primară ce se afla IA1111•
actuala casă a lui Take Ionescu.
Odăile de la Mănăstire de care pomeneam mai sus, au fost ocupate succesiv ii•
membrii familiei, ce veneau să vadă pe Suveranii noştri: A. S. Regală Principrn
Josefina de Hohenzollem, mama mult iubită a Regelui, Ducele Adolf de Na~-""
unchiul Reginei şi fiul sau Principele Wilhelm, apoi Principele de Wied, fr1111•I•
Reginei.
, Domnişoarele de onoare erau, în acea vară: Lucia Ghica, moldoveancă de ncn111
mărunţică, delicată, palida, cu păr negru şi ochi mari albaştri, de o graţie aristocrnllt A
desăvârşită. Vorbea niţel peltic, atât cât trebuie spre a-i da un farmec mai 1111111
Deşteaptă şi cultivatA, era foarte apreciată de Regină; apoi Eufrosina Grădiştcu1111,
dintr-una din cele mai vechi familii boereşti din Muntenia, foarte frumoua 11
impunătoare, cu un minunat păr lung şi blond. S-a căsătorit mai târziu cu Baronul
Guillaume, ministrul Belgiei la Bucureşti.
Dintre domnişoarele invitate în acel an erau: Maria Assan, al cărei glas fru11111'
şi cultivat era apreciat de Suverani şi de oaspeţii lor, Titina Theodory, fiica medkul111
Curţii, bună pianistă ca şi tatăl ei, şi eu.
Generalul Vlădescu era şeful Casei Militare; coloneii Vlădoianu - ginerele 1111
Beizadea Mitică-Greceanu, Filitti, ~ceau serviciul .de aghiotanţi şi completau mii"
familie a Curţii.
Viaţa la Mănăstire era simplă şi patriarhală. Dimineaţa, Regina, după ce 11111
ceaiul împreună cu Regele, pleca sprintenă la plimbare, cu un mare ,,Alpenstook" 111
mână, însoţită de unele dintre noi sau de toate laolaltă. Din pricina potecilor împleticll~
şi pietroase ale pădurilor de pe munţi, prin care era nevoită să-şi croiască drumu I,
Regina adoptase un costum de munte, care se compunea dintr-o tunică lungă şi lnr14•
formând fustă, scurtă până la genunchi, pe care o ridica î~tr-o parte, trecând tivul de J11•
prin centura ce o încingea. Sub această fustA avea pantaloni din acelaşi material 1.11
rochia, care se continuau în jambiere ce se închidi::au cu nasturi aparenţi, pe partllA
exterioară, de la genunchi până la glezne.
Ce inovaţie! Ce scandal! Ce clevetiri.! Ce fustă scurtă? Culoţi! Jambicrrl
Regina noastră să născocească astfel de vestminte! Cine ar fi crezut vreodată? 1>111
revoluţia era desăvârşită. Noi purtam acelaşi costum şi ne prindea bine.
Pantofi cu talpa groasă completau costumul de munte şi penniteau Reginei ~ft
treacă dii) piatră în piatră prin şuvoaie şi râuleţe, ca şi pe punţile primitive, zvârl it'1
peste Peleş, a păşi peste trunchiurile ce-i stau în cale, urcând spre Sf. Ana, Stâna !Inii
Vârful cu Dor, de unde se înapoia vioaie şi sprintenă prin cascadele Peleşului. ÎOlllc
aveam costum de munte, mai pe talie, mai largi, dµpă tânăra noastră cochetărie, dar nk j
una din noi nu-l purta mai cu eleganţă ca Suverana noastră, al cărei umblet înaripn1,
suplu annonios şi sigur, era de neîntrecut.
Era o minune s-o vezi urcând şi coborând, păşind peste un trunchi şi, cum 11r
minunam, Regina ne spu,se că mama Ei, Principesa de Wied, spre a-i da un umblrl
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I w111t, o silea când era copilă, să se încalţe în fiecare dimineaţă cu pantofi cu talpă de
11111h, cu care trebuia să se plimbe, să sară, să facă gimnastică.
„Când mă descălţam, ne spunea Regina, eram obosită, dar mă simţeam uşoară
l11lgul".
Acest lucru ni-l spune şi marele scriitor francez, Montaigne: tatăl său îl silea să
• 11re întregi exerciţii cu cizme prevăzute cu tălpi de plumb.
Regina, rămânând foarte feminină în costumul de munte; toate gesturile ei erau
111plo şi nestudiate. Era înaltă, cu o talie foarte frumoasă şi bine proporţionată, cu
1 foure mici şi încheieturi delicate. Artistă, admira plantele ce creşteau în trunchiurile
li1 ii<ll' te ale brazilor şi fagilor uriaşi, care striveau sub povara lor puiandrii ieşiţi din
111111110 lor sămânţă, dar care, pe partea superioară a trunchiului putrezit, dădeau naştere
" „umedenie de flori mărunte: muşchi, ierburi diferite, ferigi plăpânde şi chiar limba
• 111nlui.
Privindu-Ie, Regina se avânta în nenumărate teorii filosofice, zicând că urăşte
I 1111 cgaiul şi nu se poate opri să-l strivească cu piciorul, să-l doboare cu
Alpcnstockul", să-l nimicească chiar, ori de unde s-ar ivi.
Dar vremea trecea, trebuia să ne înapoiem în grabă, nu puteam întârzia pentru
I jun, Regele era de o mare exactitudine, şi de multe ori îl auzisem întrebând pe
lns: „wie spăt?" (ce oră?) -„unu fără cinci". Căci minutele însemnau ceva pentru
e şi le mai putea folosi.
Pentru noi, era o adevărată strădanie, un record să ajungem la vreme, să ne
111hrăcăm în portul românesc de rigoare 1a dejunurile de la Mănăstire şi să fim în salon
11 onte de sosirea Suveranilor şi a invitaţilor lor.
Sufrageria era ornată cu plante verzi, crăci de brad şi acei scaeţi albi-argintii, ca
hi 1i crizanteme stelate, cu miros plăcut şi dulceag, care cresc pe poienile Vârfului cu
flw ,
Salonul era mobilat foarte simplu, cu gravuri vechi, câteva tablouri, mese mari
u albume de fotografii cărţi rare şi un pian. Toate doamnele şi multe doamne din
t 11 1 pul Diplomatic, spre a aduce un omagiu Reginei Elisabeta, veneau îmbrăcate în
po1 I naţional, care se adapta mai bine, zicea Regina, cu simplitatea cadrului Mănăstirii
ti 1 v ieţii familiale ce duceam. Ne întreceam, care mai de care, să avem ii mai frumoase
porturi variate din toate ţinuturile ţării.
Pe când Regina îşi făcea plimbarea zilnică, Regele pleca şi El, cu bastonul în
11 nă , urmat sau precedat de câinele său Muck, mergând să controleze lucrările ce se
I 1 useră dintr-o zi într-alta, la castelul ce se clădea, şi pe care ar fi vrut să-l vadă înălţat
Ir o dată, atât era de nerăbdător, de ahtiat să-şi vadă planurile înmptuite. Apoi se
11.1poia să lucreze cu miniştri, pe care-i reţinea la dejun.
Într-o zi Donmişoara Hitrovo, fiica ministrului Rusiei, trecea pe drumul de sub
,tel; Regele era pe deal când, deodată, dulăul său, zărind căţeluşul D-şoarei Hitrovo,
c repezi în salturi nebune şi lătrând, se aruncă asupra micei lighioane, o luă în labe, o
11stogoli ca pe o minge, fără gând rău, dar tot lătrând din răsputeri. Domnişoara
Ilitrovo înspăimântată, ţipa ca din gura şarpelui, chemând în ajutor, căutând să-şi apere
1dorul cu o mică umbreluţă. Dar dulăul nu vrea să ştie decât de joacă. Regele, de sus îl
homa, îl fluiera, îl ameninţa cu bastonul, dar Muck petrecea grozav şi nu vroia să
culte de glasul stăpânului. În sfârşit, nişte trecători îi despărţiră. Muck se înapoie
lu ndru, triumfător, fără ~ să bănuiască tragedia situaţiei : câinele Regelui României
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pe căţeluşul D-şoarei Hitrovo! La dejun, nu se vorbi decât ur
incident. Regele, atent şi delicat, trimise chiar în acea zi pe aghiotantul Său, ~11
Domnişoarei Hitrovo o zgardă pentru căţeluşul său . Zgarda era un frumos lant 1h11
de aur, pe care tânăra fată îl putea purta ca brăţară .
Seara după masă, toţi cei de faţă se adunau în salon, în jurul Suvera111l111
fl1cea muzică; Marie Assan cânta, apoi făceam şarade, jocuri de societate, gluL 11
câteodată ne costumam. Atunci ducele de Nassau se aşeza la pian şi ne cânta .tt •
polcă, skottisch sau vals vienez din tinereţe, după care noi dansam, ceea ce amu.1n 11 I
pe Rege. Într-o seară, Regina fiind suferindă, Regele ne spuse că în di111111
unnătoare să fim gata la 10, spre a merge la distribuţia premiilor de la şcoală.
A doua zi, Regele trecând pe dinaintea odăii mele, mă văzu rezem.11
fereastra deschisă şi-mi zise: „Nu eşti gata?" „Ba da, Sire, dar aş prefera, cu
Maiestăţii Tale, să nu merg la şcoală, am asistat la atâtea distribuţii de premii înc
mă mai interesează" .
De-odată urechile Regelui se roşiră, aşa cum se întâmpla de câte ori se mllru
„Cum poţi vorbi astfel , D-ta, fata tatei şi a mamei? Haide repede, vino!" Coh
în grabă treptele şi ajunsei în faţa Suveranului, foarte intimidată şi mâhnită de cer
spusesem.
Regele mă dojeni ca un adevărat părinte şi adăugă serios: „Viaţa nu e tl\\'1 I
numai ca să-ţi alegi distracţiile, vezi, de câte ori sunt nevoit să asist la tot felul
ceremonii, dar nimeni nu poate bănui că nu sunt mulţumit, sau că mă plictisesc". A1i1 I
văzându-mă cu lacrimile în ochi, îmi întinse mâna pe care i-o sărutai... Parcă-l văd , I
mondirul impecabil, cu chipiul de pânză albă în cap şi cu bastonul în mână.
Mitropolitul Calinic lăsase moştenire Regelui un papagal verde, isteţ şi linihut
care nu se oprea de a striga, cu un glas gutural foarte tare şi desluşit: „Karl! K r I
Hurra!" acest papagal exasperase într-atâta pe Rege, încât devenise o adevărată obsr
Nu mai putea să se concentreze, nu mai putea lucra, auzind mereu: „Karl! K 11 I
Hurra!" Dăduse ordine categorice lui Zelos să îndepărteze lighioana, să nu o mai awl
dar să îngrijească bine de ea să nu îi lipsească nimic.
Într-o dimineaţă, Regele lucra cu miniştrii, când de-odată aude: „Karl! K rl
Hurra!" sare în sus, iese pe prispă, cheamă pe Zelos şi-l dojeneşte aspru de neglije111
sa. „Nein Najest!it, nu Maiestate, zise bietul zelos papagalul e departe, trebuie să fie 1
glumă a tinerei Davila care vrea să-mi joace un renghi. „Şi într-adevăr, eu eram. M
pitulasem sub ferestrele Regelui, ştiind cât de bine imit papagalul, şi cu glas 1111
strigai: „Karl! Karl! Hurra!"
Regele m-a certat părinteşte, nu fără a râde când mă puse să imit lighioana cc
plictisea şi mă-ntreb azi cum m-am întrebat şi atunci cum de mi-am putut permite ~
lipsesc astfel de respect Regelui, atât de indulgent pentru noi.
În toate zilele, pe la ora 4, Regina se ducea la Foişor, cliidit în stil de şah~
elveţian, aşezat mai sus de castel şi în apropiere de râuleţul Peleş. Se retrăgea acolo,
să scrie sau să picteze, neîntreruptă de nimeni şi ne-auzind decât murmurul Peleşuh11
pe care 1-a cântat în atâtea poveşti şi versuri. De multe ori, mergea la Foişor în trăsur
deschisă, înhămată cu cei doi ponei norvegieni, de culoare şargă (isabelle), dăruiţi d
Regina Suediei, mătuşa Sa.
Regina primise în dar un mic urs negru, cu o pată albă pe grumaz. El deveni s
tovarăşul meu de joc. Cum mă vedea de departe, se dădea jos din bradul în care ~
năpustindu-se
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, aci îi aduceam o farfurie mare de zmeură. Şedea jos şi cu lăbuţele lui mânca,
11 ndu-se încetişor şi mormăind de plăcere. De pe terasa Foişorului, unde Regele şi
11 luau de multe ori masa când nu aveau invitaţi la dejun, toţi se uitau la urs şi
I urâdea, fumându-şi ţigara .
În amintirea acestui mic urs, atât de drag Reginei, i s-a pus efigia în bronz la
ol nu ce curge, şoptitoare şi limpede la scara de intrare a Foişorului şi la fântâna din
' 111 Corpului de Gardă, unde există şi astăzi. Regina se îngrijea mult de soarta
1ilr1utui său; să-i dea drumul în pădure? Ar deveni prada altor animale sălbatice, mai
1 1111ce ca el; să-l ţie legat? până când? Dar ce i se părea mai groaznic, era să şi-l
1 l11puiască sfârşindu-şi zilele cu un belciug în bot, flămând şi nemâncat, legat cu un
I Ul. ln mâinile unui ţigan care l-ar fi silit să joace. Într-o primăvară, ursul, atât de
bil şi blând, manifestă dorinţa de libertate, agresiv şi ameninţător . Îi dădură
lt11111ul; ce s-o fi făcut? Nu s-a mai auzit vorbindu-se de el niciodată.
într-o excursie, aveam cu noi un ţăran, bătrân acum anume Moise, cu care
l 111em multe ascensiuni în alţi ani. Noi mergeam mai repede, suind dealul, dar
I nd pe Moise rămas în urmă - îl întrebai „ce, Moise, eşti obosit?" - „Nici cum,
punse el, dar vezi D-ta, cresc munţii cu anii". Această imagine e atât de frumoasă,
111• I nu m-am putut împiedica de a v-o spune.
De hramul Sf. Marii, erau slujbe mari în amândouă bisericile şi în paraclisul de
I Mnnăstire. Lume multă venea din depărtare, călugării mişunau, cu Fratele Ilie în cap.
I 1 1utindeni, unde era loc, se întindeau mese mari pentru pomana, făcută de Eforia
pll<ilelor, cu daruri, străchini , linguri, căni cu vin şi lumânări . Regele şi Regina se
tllmbau printre mese, stând de vorbă cu ţăranii; apoi cei ospătaţi plecau şi tineretul
1111ndea o horă mare ce ţinea până în amurg.
Adeseori, Regele şi Regina cu toţi invitaţii mergeau pe jos prin pădure şi
111ngeau la Stâna unde luau masa pe iarbă. Nu exista acolo, pe atunci, decât staulul
ttclor şi căsuţa văcarului. Într-o zi, îmi amintesc bine, era l Junie, plecarăm cu toţii
pi c Stână. Era o zi minunată, cerul albastru şi soarele arzător. Trecând prin pădure,
dunasem fragi şi flori. Ajunşi aproape de stână, se dezlănţui pe neaşteptate o furtună
11111.rozitoare cu fulgere şi tunete, de răzbubuiau munţii şi văzduhul, ploaia şi piatra atât
I multă încât nu se mai vedea pământul şi înaintam pe potecă pe un strat gros de
r mdînă, ca iarna prin zăpadă. Totuşi Suveranii îşi urmară drumul şi toată lumea se
1111\posti în staulul vacilor până ce trecu furtuna şi soarele, arătându-se, schimbă
111 ve liştea, încălzindu-ne cu razele sale. Primbându-ne, descoperirăm între două stânci,
ir un strat de zăpadă, ghiocei înfloriţi, din care adunarăm pentru Regină un mănunchi
Ir flori albe, ca neaua din care Ie culesesem.
Când Principesa de Hohenzollem veni, Suveranii merseră la Predeal ca s-o
i rirnească. Nu se poate descrie expresiunea radioasă a Regelui când dădu ochi cu
11 a ică-sa . După ce îi sărută mâna şi o îmbrăţişă, Regele îşi trecu braţul mamei iubite, pe
Rre-1 strânse de El. Avea mai mult înfăţişarea unui îndrăgostit decât a unui fiu . Apoi
irezentă pe toţi cei de faţă. Ajuns la mine zise: „E fetiţa Davila pe care ai cunoscut-o la
'1gmaringen; vezi ce mare s-a făcut?" „Şi ce frumoasă", adăogă Principesa cu un
, mbet efectuos. Mama Regelui era încă adorabilă;
!fit de delicată, mărunţică, cu ochi blânzi, drăgăstoşi, cu un zâmbet de mândrie cei
lumina obrazul când se uita la fiul său.
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Într-o zi, la masă, vorbind de Rege pe când era copil, zise ameninţAndu·I ,.,,
degetul: „Când era copil, era un mic ştrengar, şi iată acum un mare Rege", Regl'll11
roşi, intimidat că i se spune dinaintea lumii, că El fusese vreodată un 111h
ştrengar" ... >>.
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