PALATUL COTROCENI
DE LA RESEDINTĂ
REGALĂ
•
•
LA PALAT AL PIONIERILOR
Nicoleta Ionescu-Gură
Muzeul Naţional Cotroceni
În decursul celor mai bine de trei secole de existenţă, aşezământul de la
Cotroceni a cunoscut în evoluţia sa mai multe etape distincte: mănăstire şi
reşedinţă domnească; palat regal; palat al pionierilor; o perioadă de restaurare
şi reconstrucţie care a durat aproape un deceniu (1976-1985), întrucât Nicolae
Ceauşescu, preşedintele Republicii Socialiste România a dorit să dea o altă
destinaţie palatului şi anume reşedinţă prezidenţială în aripa nouă a palatului
construită în această perioadă pe latura de sud a incintei principale* şi casă de

* În articolul său intitulat „Restaurarea Palatului Cotroceni 1976- 1985'', arhitectul Nicolae
Vlădescu motivează

astfel construirea aripei noi a palatului: „Corpul nou al palatului a fost creat
spre a închide latura de sud a incintei principale. Dintre variantele luate în studiu, am considerat că
ar împieta cel mai puţin asupra ansamblului preluarea elementelor existente în expoziţia lui Paul
Gottereau şi folosirea acestora în ritmuri cât mai liniştite , lipsite de accente sau accidente care să
subordoneze vechile corpuri. Am considerat că totul trebuie să se integreze cu cât mai multă diswww.muzeulbucurestiului.ro / www.cimec.ro
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(protocol) în aripa veche a palatului restaurată. Am putea spune că a
fost mai mult o perioadă de reconstrucţie întrucât cutremurul din 4 martie 1977
a avariat grav palatul şi biserica. „Avariile impunând după opinia restauratorului
N. Vlădescu - o serie de intervenţii radicale, în special în zonele reaJizate după
1893 (faza Gottereau), chiliile şi pivniţele comportându-se bine" 1. In prezenta
comunicare mi-am propus s~ prezint istoria ansamblului Cotroceni reşedinţă
regală şi palat al pionierilor. In calitate de reşedinţă regală a funcţionat aproape
un secol, perioadă în care ansamblul a cunoscut un proces de modernizare şi
reamenajare în funcţie de exigenţele domnitorului Carol I. Ansamblul a traversat
şi o perioadă de degradare datorată atât calamităţilor naturale (gen cutremure)
cât şi Adeciziilor politice ale mai marilor vremii.
In iunie 1866 Corpurile Legiuitoare (denumirea parlamentului de atunci)
a atribuit domnitorului Carol I, spre f!?losinţă ca reşedinţă de vară vechile case
domneşti de la mănăstirea Cotroceni. Inainte de venirea lui Carol de Hohenzollern în România, la Cotroceni funcţiona o mănăstire şi o reşedinţă temporară*.
Domnitorul Alexandru Ioan Cuza a renovat casele domneşti şi a făcut
comenzi de mobilier la Viena, Paris şi Bruxelles din fonduri oficiale. La 28
martie 1862 Adunarea Generală a României a votat o lege prin care se deschidea
„Domnului Ministru de Externe şi de Stat un credit extraordinar de 4.000 galbeni
pentru facerea mobilaţiei trebuitoare la Palatul Domnesc de la Cotroceni".
În iulie, acelaşi an, se mai deschidea un credit suplimentar de 600 galbeni
„pentru pregătirea definitivă a dotaţiunei palatului nostru de la Cotroceni" 2 . În
1862, Bucureştiul devine capitala unică a Principatelor Române, ca urmare
domnul Alexandru Ioan Cuza îşi stabileşte reşedinţa la Bucureşti. Timp de 3 ani
(1859-1862) acesta pendulând între Iaşi şi Bucureşti. Astfel în primăvara anului
1862 se poartă o corespondenţă între Cancelaria domnului Cuza şi egumenul
mănăstirii Cotroceni pentru aprobarea reamenajării caselor domneşti. De regulă
reparaţiile (de zidărie, tâmplărie, fierărie, vopsitorie), de la casele domneşti
cădeau în sarcina mănăstirii care se autogospodărea în timp ce dotarea lor cu
„diverse furnituri în mobile şi obiecte de uz neapărat" intra în atribuţiile
ministerului de externe care avea înscris în bugetul său diferite sume.
Din 1862 mănăstirea Cotroceni cedează teren în favoarea unei reşedinţe
cu caracter politic. Secularizarea averilor mănăstireşti din 1863 a afectat statutul
de facto al mănăstirii în sensul că ea pierde posesiunile funciare, terenurile
urbane, prăvăliile din Bucureşti, etc. Se anulează jurisdicţia Muntelui Athos,
numărul călugărilor scade rămânând între 8 şi 1O călugări cu rol administrativ
creţie alcătuirilor de dinainte ... " S-a urmărit ca faţada de sud, dinspre pădure, a corpului nou să
constituie o replică de complementaritate a faţadei de nord spre Grădina Botanică. Astfel se regăsesc,
în acelaşi ansamblu, momente compuse din elemente de arhitectură tradiţională integrate, în expresia
adaptată de arh. Paul Gottereau, aidoma compoziţiei la care s-a recurs, pentru faţada de nord a

palatului" (Revista Monumentelor Istorice, Anul LXVI, nr. 1-2/1997, p. 76).
1
Ibidem, p. 54.
"' „Casele după mănăstirea Cotroceni şi din vechime s-au ocupat vara de către domnitorii
Ţării Româneşti" (Constantin Căzănişteanu - Documente referitoare la Istoria Cotrocenilor 18621865, Bucureşti, Muzeul Naţional Cotroceni, 1993, p. 12).
2 Mihai Ipate - Documente privind istoria Cotroceni/or. Perioada domniei lui Alexandru
Ioan Cuza (1859-1863), voi. I, Muzeul Naţional Cotroceni, 1995, p. 33-34).
www.muzeulbucurestiului.ro / www.cimec.ro
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şi un preot pentru a oficia obişnuitele slujbe. Biserica mănăstirii devine din
biserică mănăstirească, biserică de curte.
Casele domneşti făceau parte din complexul mănăstiresc. Ctitoriile
mănăstireşti ale domnilor aveau câte un rând de case domneşti care se găseau
incluse în complexul mănăstiresc. Din punct de vedere juridic şi administrativ,
casele domneşti aparţineau mănăstirii prin hrisovul de ctitorie dar rămâneau în
folosinţa domnitorului în scaun. Casele domneşti de la Cotroceni erau situate pe
laturil~ de nord şi de est ale curţii şi se compuneau din parter şi etaj.
Intr-o primă etapă domnitorul Carol I stă în ceea ce a găsit, îmbogăţeşte
mobilierul iar într-o a doua etapă ia decizia de a remodela casele domneşti
păstrând fundaţiile şi pivniţele vechi. A rezultat un palat conform uzanţelor şi
exigenţelor unor reşedinţe europene destinat familiei princiare moştenitoare a
Coroanei României. Casele domneşti de la Cotroceni au servit ca reşedintă de

vară regelui Carol I până la construirea Peleşului. În 1888 regele Carol a at~ibuit
palatul prinţului moştenitor Ferdinand de Hohenzollern3 .
O descriere a ceea ce era palatul şi parcul la această dată am găsit în
memoriile lui Constantin Argetoianu: „Palatul Cotroceni n-avea încă aspect de
castel modern, nu l-a dobândit decât mai târziu. Nici grădina ce cobora în vale
nu fusese încă transformată în parc decât în imediata vecinătate a locuinţei
princiare, de o parte şi de cealaltă Ograda Palatului şi a Azilului Elena Doamna
se cam confundau şi toată valea era mai mult sau mai puţin neglijată şi încurcată
prin plantaţiuni neregulate, prin răsaduri şi prin şanţuri adânci pentru scursul
smârcurilor"4 .
În mai 1893 statul a acordat un credit de 1. 700.000 lei pentru construirea
unui palat în folosinţa moştenitorului tronului regelui Carol I, ca reşedinţă
permanentă. Astfel la sfârşitul secolului XIX se construieşte la Cotroceni un
palat după planurile arhitectului francez Paul Gottereau*. Planul construcţiei a
prevăzut ridicarea unei clădiri în formă de L, cu trei niveluri, structură pe care
şi-a menţinut-o neschimbată până astăzi. În planul expresiei arhitecturale, atât
la interior cât şi la exterior se va recurge la stilul specific sfârşitului de secol
al XIX-lea - eclectismul francez 5 .
După terminarea lucrărilor la palat, în februarie 1896 s-a amenajat şi
parcul care-l înconjura. S-au făcut trotuoare, folosindu-se piatră de Sinaia, s-a
turnat pietriş, s-au pavat curţile bisericii, grajdului şi şopronului. Tot în această
perioadă s-a ridicat şi „florăria" 6 . Este vorba de un număr de sere de flori care
au jucat un rol important în istoria economică a palatului, întrucât se realizau
importante sume de bani de pe urma vânzării răsadurilor, plantelor în ghivece
Ghidul Muzeului Naţional Cotroceni.
Constantin Argetoianu, Pentru cei de mâine. Amintiri din vremea celor de ieri, voi. I,
Partea I. Până la 1888, Bucureşti, Ed. Humanitas, 1991, p. 85.
• Acest arhitect a proiectat şi alte edificii în Bucureşti: Palatul Regal din Calea Victoriei
- a amplificat fostul palat domnesc - (casele Dinicu Golescu); Fundaţia regelui Carol I (Biblioteca
Centrală Universitară de astăzi), clădirea C.E.C.
5 Revista Monumentelor Istorice, Anul LXVI, nr. 1-2/1997, p. 60.
6
Mihai Ipate „Amenajări la Cotroceni în epoca modernă", în Colocviul Naţional de
Istorie şi Istoria Artei - secţiunea istorie 27-29 septembrie 1995, p. 68.
3
4
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La acestea se vor adăuga câteva decenii mai târziu sere de roşii
O parte din flori erau furnizate pentru nevoile Casei Regale iar
restul erau vândute diverselor florării din Bucureşti sau erau comercializate prin
magazinele proprii: chioşcul de flori din Sinaia, magazinul de consum din Calea
Victoriei. Seminţele de flori şi legume erau comandate la diverse firme din
Occident, de pildă Ernst Benary, Germania, dar şi la firme din Bucureşti 7 . Până
după a doua jumătate a secolului al XIX-iea parcul palatului a fost şi grădina
publică a Capitalei, alături de cele de la Cişmigiu şi Kisseleff. Ulterior a rămas
doar ca grădină a palatului regal de la Cotroceni, fiind supusă unor reamenajări
şi îmbunătăţiri succesive*.
Familia princiară moştenitoare a Coroanei României: Ferdinand de Hohenzollern şi Maria de Saxa Coburg Gotha s-a mutat la Cotroceni în 1896.
Ulterior, la cererea reginei Maria, palatul cunoaşte o serie de intervenţii constructive constând în extinderea unor aripi ale palatului, reamenajarea unor spaţii
(intervenţii ale arhitecţilor Grigore Cerchez, Karel Limann şi Ion Ernest). De
pildă, în deceniul trei al secolului XX arhitectul Grigore Cerchez „refăcând
aripa dinspre miazănoapte, a adăugat edificiului conceput de arhitectul francez
o sală nouă, pe care a acoperit-o cu o largă terasă şi a împodobit-o cu un
pitoresc foişor. Un alt foişor mai mare din care scoboară pe lângă zid în grădină
o elegantă scară, a fost lipit de faţada dinspre Răsărit a corpului adăugat, la
nivelul sălii de mâncare. Toată arhitectura acestei părţi noi a palatului este
românească. Foişorul de la parter cu scara şi cu toate detaliile lui, a fost copiat
întocmai după cunoscutul foişor al lui Dionisie de la mănăstirea Hurez al lui
Constantin Brâncoveanu" 8.
Reamintesc că Palatul Cotroceni este o proprietate a statului iar întreţinerea
lui se făcea din subvenţia lunară acordată de stat. Din subvenţie se făceau
următoarele cheltuieli: iluminatul, încălzitul, asigurarea palatului, taxele
comunale, cheltuieli şi întreţinerea parcului, mici cheltuieli cu reparaţii, cheltuieli
pentru întreţinerea interioară, etc." 9 .
După moartea reginei Maria (1938) reşedinţa de la Cotroceni a fost folosită
de regele Carol al Ii-lea. Din însemnările zilnice ale acestuia aflăm că la Palatul
Cotroceni a avut loc Consiliul de Coroană care a proclamat neutralitatea României
la 6 septembrie 1939 iar din „Însemnările politice" ale lui Grigore Gafencu
aflăm că vestea asasinării lui Armand Călinescu la 21 septembrie 1939 i-a dat-o
regele Carol la Palatul Cotroceni.
Regele Mihai nu a locuit la Cotroceni, deşi în octombrie 1940 din ordinul
generalului Ion Antonescu, conducătorul statului, la Palatul Cotroceni au început
florilor

tăiate.

şi castraveţi.

7 DANIC, fond Casa Regală. Castele şi Palate - Palatul Cotroceni, dosar nr. 220/1942,
f. 11-13.
• Pentru amenajarea parcului palatului Cotroceni vezi pe larg comunicarea „Complexul
Cotroceni în deceniul şase al sec. al XIX-iea", autor C. Căzănişteanu, în Colocviul Naţional de
Istorie ~i Istoria Artei - secţia istorie 27-29 septembrie 1995, p. 54-55.
Grigore Ionescu, Bucureşti. Ghid istoric şi artistic, Bucureşti, Fundaţia „Regele Carol al
Ii-lea", 1938, p. 198-199.
9 DANIC, fond Casa Regală, dosar nr. 67/1940, f. 30(}-30 I.
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lucrări de amenajare* în vederea „instalării Regelui şi Reginei Mame" 10 • Însă
cutremurul din 1O noiembrie 1940 a pus capăt deciziei generalului Antonescu,
întrucât etajul fostei locuinţe a prinţului Nicolae, care se amenajase în vederea
instalării regelui Mihai a fost dărâmat. Apoi starea de război a obligat Casa
Regală să aibă reşedinţa permanentă la Sinaia I 1• Când venea în Bucureşti regele
Mihai lucra la Palatul Regal din Calea Victoriei, biroul avându-l la etajul doi
în aripa veche a palatului (aripa dinspre biserica Creţulescu) 12 .
Trebuie permanent avut în vedere că reşedinţa oficială era în Palat.!:11
Regal din Calea Victoriei iar la Controceni se afla reşedinţa complementară. In
ciuda acestui fapt şi aici s-au consumat o serie de evenimente istorice printre
care amintim: Consiliul de Coroană din 14/27 august 1916 care a hotărât ieşirea
României din neutralitate şi intrarea în primul război mondial, alături de Puterile
Aliate pentru înfăptuirea unităţii naţionale, desfăşurarea tratativelor cu Puterile
Centrale şi semnarea tratatului de pace cu acestea între 9/22 martie - 24 aprilie/
7 mai 1918. Tratat defavorabil României din punct de vedere teritorial, militar,
economic şi politic, neratificat de regele Ferdinand, primirea delegaţiilor din
noile provincii unite cu România: 20 noiembrie/3 decembrie 1918 a fost primită
delegaţia bucovinenilor condusă de Iancu Flondor, două delegaţii transilvănene
pe 30 noiembrie/13 decembrie şi 16/29 decembrie conduse de episcopul ortodox
Miron Cristea, episcopul greco-catolic Iuliu Bossu, Alexandru Vaida-Voevod şi
Vasile Goldiş, pe 22 decembrie/4 ianuarie 1919, o delegaţie basarabeană condusă
de Pantelimon Halippa; Consiliul de Coroană din 6 septembrie 1939 care a
hotărât neutralitatea României în cel de-al doilea război mondial.
În timpul domniei regelui Mihai ansamblul Cotroceni a avut de suferit
atât de pe urma cutremurului care a devastat capitala în 1O noiembrie 1940 cât
şi de pe urma bombardamentelor anglo-americane şi germane din primăvara şi
vara anului 1944.
Cutremurul a afectat puternic ansamblul: „Devizul pentru punerea Palatului
Cotroceni în stare de locuire ar avea peste 60-70 pagini şi s-ar ridica la câteva
zeci de milioane" 13 arăta în referatul său din 18 noiembrie 1940, arhitectul
Al. Th. Crivez. Au fost aprobate lucrări de strictă necesitate în vederea apărării
clădirilor de o deteriorare mai mare în timpul iernii" 14 . Şi la biserica mănăstirii
Cotroceni s-au produs importante stricăciuni, conform referatului din
19 decembrie al arhitectului D. Ionescu-Berechet: „au plesnit complet arcadele
pridvorului principal, ameninţând cu desprinderea bolţilor la arce şi deplasarea
coloanelor. Tencuiala bolţilor pridvorului este de asemenea plesnită, însă nu
ameninţătoare din cauză că este construită din şipci. Interiorul este plin de fisuri
şi deplasări ca şi cupola Pantocratorului. Punctul mai ameninţat însă este
pronaosul ale cărui coloane din piatră au cedat şi sunt frânte şi înclinate
• Plata lucrărilor de amenajare a fost aprobată de ministerul Agriculturii
dat fiind faptul că Palatul Cotroceni era o proprietate a statului.
10
DANIC, fond Casa Regală, dosar nr. 67/1940, f. 80.
11 Ibidem, dosar nr. 42/1942, f. 131.
12
Ibidem, f. 45.
13 Ibidem, dosar nr. 87/1940, f. 26-27.
14
Ibidem.
www.muzeulbucurestiului.ro / www.cimec.ro
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ameninţând cu desprinderea fapt ce ar duce cu sine năruirea întregului Sfânt
Locaş. Dată fiind importanţa acestui Sfănt Locaş, biserica Reşedinţei Regale,
valoarea lui ca monument istoric şi valoarea lui artistică, sunt de părere să se
anunţe Onor Comisia Monumentelor Istorice să cerceteze cu amănunţime biserica
şi să dea indicaţiuni pentru consolidarea provizorie a bisericii, urmând ca în
campania anului viitor să se restaureze conform proiectului ce se va da"I 5 •
Lucrările de refacere a bisericii au început în 1941 când s-au efectuat
lucrări urgente de consolidare a clopotniţei şi bisericii sub îndrumarea arhitectului
Petre AntonescuI 6 . Ele au continuat şi în anii următori şi s-au executat sub
controlul şi sub supravegherea Serviciului Tehnic al Comisiei Monumentelor

Istorice*.

15

Ibidem, f. 46.
Ibidem, fond Palate şi Castele - Palatul Cotroceni, dosar nr. 219/1940, f. 23.
* „Potrivit circularei nr. 120.000 din iulie 1942 dată de Ministerul Culturii Naţionale
al Cultelor, lucrările privind bisericile monumente istorice trebuiau executate după devizele
indicaţiile date de Comisia Monumentelor Istorice.
16
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Pe lângă suma acordată de Ministerul Culturii Naţionale şi al Cultelor din
fondul pentru cutremur, Comisia Monumentelor Istorice a acordat din fondul ei
diferite sume pentru lucrările de restaurare a bisericii şi clopotniţei fostei
mănăstiri Cotroceni, de pildă în 1943 a acordat 5.400.000 lei 17 .
În decembrie 1942, regele Mihai a dat un milion de lei din Lista Civilă
pentru repararea bisericii*. De altfel, regele şi regina mamă Elena „se interesau
în mod deosebit de acest locaş** în care scop Majestatea Sa Regina Mamă
Elena a binevoit a examina la faţa locului împreună cu domnul preşedinte a
Comisiei Monumentelor Istorice (prof. Ion Ştefănescu) lucrările care ar trebui
executate, precum şi ordinea lor de urgenţă. Între acestea vine în primul rând
consolidarea cupolei cu beton sau fier şi a coloanelor din interior, iar apoi
curăţirea picturei din interior cu eventualele mici reparaţii. De asemenea, în
această a doua categorie de lucrări intră şi refacerea tâmplei, cu strănile şi
vitro-urile. O a treia serie de lucrări o constituie refacerea pavajului interior şi
a curţii împrejmuitoare" 18 •
De pe urma primului bombardament anglo-american asupra Capitalei
(4 aprilie 1944) şi a bombardamentelor germane din 24-26 august 1944, a avut
de suferit şi ansamblul Cotroceni. Pagubele au fost însemnate, statul alocând
sume de refacere insuficiente. În anii 1945-1947 la palat au loc lucrări de
reparaţii, însă n-au avut o amploare deosebită fiind marcate de criza şi inflaţia
de după război. Astfel, la sfârşitul anului 1947 palatul avea numeroase probleme
constructive dar constituia o dominantă arhitectonică în zonă. Acest fapt ni-l
confirmă şi primul ministru Petru Groza care în şedinţa de guvern din 13 februarie
1948 avea să spună: „Eu am cercetat Palatul Cotroceni cu deamănuntul, fiindcă
s-au făcut repetate cereri pentru dărâmarea lui, sub cuvânt că este o ruină. Într-o
Duminică m-am dus acolo şi l-am vizitat cameră cu cameră. Ei bine, spre
surprinderea mea, am constatat că Palatul Cotroceni este foarte puţin sau dacă
vreţi nu este deloc o ruină. Afirmaţia aceasta a fost făcută de arhitecţii din jurul
palatului şi a fost crezută de toată lumea. Eu rog pe cei care îi interesează
această chestiune, să se ducă să se convingă" 19 •
După înlăturarea monarhiei Palatul Cotroceni îşi încetează funcţia de
reşedinţă regală, noile autorităţi politice dându-i alte destinaţii.
În 13 februarie 1948, în cadrul unei şedinţe de guvern, când la palat încă
lucra comisia de inventariere a bunurilor regale s-a pus problema noii utilizări
17

DANIC, fond Casa Regală, dosar nr. 46/1943, f. 24.

Această sumă s-a depus la Banca Românească într-un
Majestăţii Sale Regelui - Fond pentru repararea Bisericii

cont curent la vedere intitulat:
Cotroceni".
•• În consecinţă Comisia Monumentelor Istorice a delegat pe profesorul arhitect Petre
Antonescu, fost rector al Academiei de Arhitectură din Bucureşti şi membru al Comisiei
Monumentelor Istorice, să întocmească planul lucrărilor. Domnul Petre Antonescu a fost pus la
dispoziţia Majestăţii Sale Regina pentru a lua cunoştinţă de dorinţele Majestăţii Sale (DANIC,
fond Palate şi Castele. Palatul Cotroceni, dosar nr. 221/1962-1945, f. 58).
18
Ibidem, f. 60.
••• De acest aspect din istoria palatului m-am ocupat într-un studiu anterior intitulat
„Ansamblul Cotroceni şi bombardamentele anglo-americane şi germane din 1944" în Colocviul
Naţional de Istorie şi Istoria Artei - secţiunea istorie, 27-29 septembrie 1995, p. 139-146.
19 DANIC, fond P.C.M. Stenograme, dosar nr. 2/1948, f. 53.
•

„Casa
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a Palatului Cotroceni, întrucât deja existau două cereri de atribuire a lui:
Facultatea de Medicină şi Uniunea Naţională a Studenţilor Români. Aceasta din
urmă îl cerea pentru instalarea aici a Conservatorului şi Academiei de Arte
Frumoase deoarece - spunea Ion Pas, ministrul Artelor: „Învăţământul nostru
artistic, Conservatorul şi Şcoala de Arte Frumoase se desfăşoară în condiţii cu
totul nepotrivite, din cauza localurilor, care sunt cu totul improprii, dărăpănate
şi igrasioase şi constituie un adevărat pericol pentru sănătatea profesorilor şi
studenţilor... Având în vedere parcul din jurul palatului acolo ar fi cel mai
potriv~t loc ca să se facă o cetate a învăţământului artistic" 20 .
In şedinţa de guvern s-a hotărât ca mai întâi comisia de inventariere a
bunurilor regale să-şi depună raportul şi după aceea să hotărască asupra
repartizării lui. Astfel, în iunie 1948, printr-o decizie a Consiliului de Miniştri,
Palatul Cotroceni „compus din 5 corpuri cu un total de 150 camere inclusiv
parcul a fost dat Ministerului Afacerilor Interne, iar biserica palatului (monument istoric) a trecut în administraţia Ministerului Artelor şi Informaţiilor.
Bunurile care se găseau la acea dată în palat au cunoscut şi ele diverse destinaţii:
obiectele de artă şi mobilele de valoare la Ministerul Artelor şi Informaţiilor,
mărfurile, motoarele, obiectele de inventar agricol la Ministerul Agriculturii,
autovehiculele la Preşedenţia Consiliului de Miniştri, etc.
În octombrie 1948, în urma unei înţelegeri încheiate între Ministerul
Afacerilor Interne şi Ministerul Artelor şi Informaţiilor (înţelegere perfectată la
4 octombrie 1948 prin decizia M.A.I. nr. 1308), Palatul Cotroceni*. (inclusiv
parcul) este cedat Ministerului Artelor şi Informaţiilor care îl prelua cu întregul
activ şi pasiv de la data respectivă 21 . Şi sub noul administrator, palatul a început
să fie golit de bunurile sale. O serie de instituţii au cerut pentru uzul lor diferite
obiecte: de la piese de mobilier, covoare până la veselă şi perdele.
De pildă, Institutul de Artă din Bucureri solicita mobilier, instrumente,
biblioteca şi discoteca de la Palatul Cotroceni 2 . Muzeul Româno-Rus (înfiinţat
în 1948) cerea piese de mobilier pentru completarea amenajărilor interioare: 60
scaune, 2 fotolii, 4 covoare, preşuri.
Direcţia Presei din Ministerul Artelor şi Informaţiilor ridica covoare,
perdele, fotolii, în vederea completării mobilierului 23 .
20

Ibidem.
• În a doua parte a anului 1948 s-au făcut proiecte privind amenajarea Palatului Cotroceni în
cămin studenţesc pentru Institutul Superior de Artă. Lucrările au fost înaintate la 22 septembrie
1948 Comisiei de Stat a Planificării pentru a aviza, însă aceasta a decis că lucrările sunt inoportune.
Complexul de clădiri ale Institutului Superior de Artă se proiectase în partea de jos a parcului
Palatului Cotroceni. Căminul pentru studenţii institutului era proiectat a fi adăpostit în clădirea
Palatului Cotroceni. Ridicarea acestui Institut pe terenul Palatului Cotroceni era motivată astfel:
Întrucât este unul din cele mai proprii terenuri din punct de vedere higienic, urbanistic, integrat în
zona cetăţii universitare, realizându-se astfel colaborarea în muncă şi educaţie între studenţii acestui
institut şi cei ai facultăţilor de medicină, drept, etc." (Constantin Căzănişteanu, Documente privitoare
la Istoria Cotrocenilor - 1948, voi. I, Bucureşti, Muzeul Naţional Cotroceni, 1995, p. 41-46).
21
Ibidem, p.
22 Idem, Documente privitoare la istoria Cotroceni/or 1949-1950, voi. I, Bucureşti, Muzeul
Naţional Cotroceni, 1997, p. 212.
23 Idem, Documente privitoare la istoria Cotroceni/or, 1948, voi. II, Muzeul Naţionul
Cotroceni, p. 331, 361, 364, 365.
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Personalul angajat pentru întreţinerea şi paza palatului şi chiar unii salariaţi
ai Ministerului Artelor şi Informaţiilor cărora li se repartizaseră locuinţe în
incinta acestuia au cerut şi li s-au dat piese de mobilier şi obiecte casnice 24 .
Asemeni celorlalte Reşedinţe Regale şi Palatul Cotroceni a fost golit de bunurile
sale, întrucât conducerea politică de atunci voia să şteargă din memoria colectivă
orice urmă care amintea de instituţia monarhică. Păstrarea lor intactă însemnând
în opinia ei o perpetuare a cultului monarhiei. Aşadar oamenii trebuiau să fie
dczvăţaţi să vorbească despre rege, după cum se exprima prim-ministrul Petre
(iroza în şedinţa de guvern din 30 decembrie 1947. Acesta spre deosebire de
conducerea politică a vecinilor noştri bulgari, care sub acest aspect s-a dovedit
mai înţeleaptă. In Bulgaria s-au păstrat fără vreo intervenţie modificatoare,
palatele foştilor regi, întrucât regalitatea constituia o perioadă din istoria
poporului lor, că acesta era îndreptăţit s-o cunoască aşa cum a fost şi că istoricii
trebuie să aibă posibilitatea să o studieze în deplinătatea elementelor care o
rcprezintă 25 . Astfel, în momentul atribuirii lui Organizaţiei de pionieri, la cererea
lJ.T.M„ palatul era golit de ceea ce avusese el mai valoros. Majoritatea încăperilor
mai păstrau în dotare doar mijloace fixe: dulapuri în perete, plafoniere, galerii,
apărătoare calorifere, etc. 26 .
Rezoluţia C.C. al P.M.R. din decembrie 1948 asupra activităţii partidului
în rândurile tineretului, a trasat U. T.M.-ului sarcina de a crea şi conduce
organizaţia de pionieri. După congresul de unificare din martie 1949, U.T.M. a
trecut la formarea primelor detaşamente de pionieri, după modelul organizaţiei
de pionierj din Uniunea Sovietică, care avea o experienţă de 25 de ani în
domeniu. In aprilie-mai 1949 detaşamentele de pionieri alcătuite din cei mai
huni elevi ai câtorva şcoli din capitală a reprezentat începutul mişcării de pionieri
din Republica Populară Română. La 1 an de la crearea primelor detaşamente de
pionieri (mai 1950) organizaţia de pionieri număra peste 130.000 de şcolari 27 .
Insă perspectiva era de cuprindere în organizaţii pioniereşti a şcolarilor din
întreaga ţară, întrucât în aceste organizaţii se făcea copiilor între 9 şi 14 ani
educaţie comunistă. De altfel, în documentele de partid se arăta că „Principalul
rol al organizaţiei de pionieri este acela de a ajuta şcoala în crearea omului nou,
in crearea unui om legat de partid, unui om devotat clasei muncitoare, devotat
patriei:'28 •
In mai 1949, Palatul Cotroceni şi parcul au fost date U.T.M.-ului pentru
11 amenaja aici Palatul Pionierilor. In şedinţa din 1O mai 1949 Secretariatul
Biroului Politic al C.C. al P.M.R. a aprobat propunerea venită din partea
I J.T.M.-ului ca Palatul Cotroceni să fie dat organizaţiei de pionieri cu menţiunea
s;l se dea Ministerului Artelor un alt local pentru şcoala* care funcţiona în
24

Idem, „Palatul Cotroceni în anii 1948-1949" în Colocviul Româno-American. Cotrocenii
istorie 15-17 iulie 1993, Bucureşti, Muzeul Naţional Cotroceni, 1994, p. 138.
25 „Magazin istoric", nr. 1O, octombrie 1998, p. 23.
26
Constantin Căzănişteanu, „Palatul Cotroceni în anii 1948-1949", în Colocviul Româno1\mcrican. Cotrocenii în istorie 15-17 iulie 1993, Bucureşti, Muzeul Naţional Cotroceni, 1994,
I' 138-139.
27 DA NIC, fond C.C. al P.C.R. - Cancelarie, dosar nr. 10011950, f. I.
28
Ibidem, dosar nr. 5711949, f. 5.
* În documentele consultate nu am găsit ce fel de şcoală funcţiona aici.
111

www.muzeulbucurestiului.ro / www.cimec.ro

MUZEUL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI -

214

XIV

Motivaţia acordării unui asemenea palat organizaţiei de pionieri a fost
expusă de Teoharie Georgescu, însă în stenograma şedinţei se consemnează

palat.

doar atât: „se va putea crea un loc de recreare pentru pionierii care nu pot pleca
în vacanţă" 29 .
Palatul Pionierilor era menit a fi un centru de activitate educativă, recreativă
şi sportivă, se pare că în optica noilor autorităţi politice Palatul Cotroceni şi
parcul care-l înconjura răspundeau pe deplin obiectivelor organizaţiei de pionieri.
Astfel, „organizaţiei de pionieri i-a fost dat un palat imens, cu 140 camere, cu
un teren de 30 h, cu o seră de flori extraordinar de mare" 30 . Aici e vorba de un

parc, spunea N. Voiculescu preşedintele Sfatului Popular al Capitalei, de 30 ha,
deci o întindere de 60 pogoane de pământ, cu fel de fel de arbori, cu pomi, cu
terenuri unde s-ar putea face fel de fel de experienţe. Aici s-ar putea organiza
mici parcele pentru experienţele pionierilor, s-ar putea organiza un mic colţ
zoologic, cu câteva animale, în aşa fel încât copiii să poată cunoaşte şi în natură
ceea ce citesc în domeniul zoologiei şi botanicii. Noi aici sesizaţi de C.C. al
U.T.M., am luat o echipă de specialişti ca acest parc să fie construit cât mai
repede".
Amenajarea Palatului Cotroceni ca Palat al Pionierilor a fost coordonată
de U.T.M., banii necesari amenajării venind din partea partidului. ,,În programul
29
30

DANIC, fond C.C. al P.C.R. - Cancelarie, dosar nr. 48/ 1949, f. 2 şi 6.
Ibidem , dosar nr. 57I1949, f. 3 I.
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din vara aceasta (1949) - arăta Petre Lupu - secretarul C.C. al U.T.M. - vom
face grădina şi un loc în care să se adăpostească copiii în caz de ploaie. Vom
mai face un bufet, un post sanitar şi un teatru iar în jurul lui 15 iulie îl vom
deschide în mare tam-tam" 31 • Însă inaugurarea Palatului Pionierilor avea să se
producă aproximativ un an mai târziu, la 1 iunie 1950 în cadrul sărbătoririi zilei
internaţionale a copilului.
La deschidere au participat Ana Pauker, V. Luca, Th. Georgescu,
I. Chişinevski şi alţi membri ai C.C. al P.M.R. , membri ai Sfatului Pionierilor
din Capitală, numeroşi utemişti şi un mare număr de pionieri şi pioniere. Au
fost de faţă şi A. V. Zotov, prim consilier al Ambasadei Sovietice şi A. A.
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Golicenkov şi S. A. Pivarov - primi-secretari ai Ambasadei Sovietice şi
K. Hobdari însărcinat cu afaceri al R. P. Albania. Din partea C.C . al P.M.R. a
luat cuvântul general-maior Nicolae Ceauşescu , pe atunci ministru adjunct la
Ministerul Forţelor Armate, care a vorbit despre viaţa fericită a pionierilor
sovietici, despre faptul că pionierii reprezentau speranţa partidului, viitorii
31

Ibidem.
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constructori ai socialismului şi comunismului". Din partea C.C. al U.T.M. a luat
cuvântul Petre Drocan care a spus că: „Acest palat va da posibilitatea pionierilor
să petreacă în modul cel mai plăcut timpul liber, să-şi îmbogăţească cât mai
temeinic cunoştinţele pe care le capătă în şcoală" 32 . Astfel, Nicolae Ceauşescu
s-a implicat în istoria monumentului . A fost cel care a rostit cuvântul de
inaugurare la Palatului Pionierilor şi nu trebuie să pierdem din vedere că tot el
a fost cel care a declanşat în 1976 lucrările de restaurare şi reconstrucţie la
palat.
Palatul Pionierilor a fost amenajat după modelul Palatului Pionierilor din
Moscova. Palatul Regal a fost restructurat pentru a corespunde noii sale destinaţii .
Perioada cât a funcţionat ca palat al pionierilor (26 de ani) este văzută de
Nicolae Vlădescu , restauratorul Palatului Cotroceni din anii '80 ca o perioadă

dramatică în istoria monumentului deoarece s-au făcut o serie de intervenţii
brutale care au mutilat parte din spaţiile şi finisajele saloanelor palatului: la
parter lampadarele baldachinului de la intrarea principală au fost demontate,
scara din lemn sculptat din dreapta intrării principale demolată; la etajul I sufrageria veche a regelui Carol I în stil neorenaştere germană şi Salonul de aur
au fost devastate, toate coloanele din piatră de Rusciuc din Salonul alb (astăzi
32

„Scânteia", nr. 1749 din 2 iunie 1950, p. 1- 2.
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Cerchez) au fost vopsite cu vinacet cenuşiu închis; toate încăperile dintre
sufrageria nouă (Gr. Cerchez) şi Cuhnie au fost transformate. La etajul II dormitorul regelui Ferdinand a fost complet devastat; toate încăperile dintre
această cameră şi Salonul de pictură precum şi celelalte spaţii de până la cuhnie,
au fos! desfiinţate. La etajul III s-au modificat radical spaţiile 3 .
In perioada cât a funcţionat ca palat al pionierilor în palat au fost amenajate
numeroase cercuri tehnico-aplicative şi de cultură, de pildă: cercuri de istorie,
geografie, chimie, fizică, aeromodelism, radiofonie, meteorologie, pictură, balet,
muzică, etc. care aveau rolul de a completa cunoştinţele dobândite de elevi în
şcoală dar şi de a stimula capacităţile şi talentele micilor şcolari. Astfel, „micul
salon norvegian al reginei Maria" a devenit sala de poveşti a pionierilor; salonul
de pictură al reginei a devenit cameră de balet; în salonul alb (Salonul Cerchez
de astăzi) a fost amenajată o expoziţie cu obiecte trimise de pionierii din toate
colţurile ţării: cusături româneşti, păpuşi, jucării traforate, maşini agricole în
miniatură, obiecte artistice din rafie şi pai, etc. La etaj au fost amenajate
laboratoare unde pionierii făceau experienţe de fizică, chimie, etc.
După mărturiile unui vizitator din anii '50, în biblioteca regelui Ferdinand se aflau publicaţiile editate de C.C. al U.T.M.: gazeta „Pionierul'', revistele
„Licurici"*, „Pogonici", „preţioase" focare de îndoctrinare comunistă, care
conţineau articole elogioase la adresa Uniunii Sovietice „marea ţară a
socialismului în care trăiesc cei mai fericiţi copii din lume" aceasta deoarece
organizaţia de pionieri îşi propusese să crească pe pionieri „în spiritul dragostei
nemărginite faţă de Uniunea Soviectică deoarece: „Uniunea Sovietică a fost ţara
care ne-a eliberat pe noi care ne-a acordat ajutorul pentru înflorirea noastră în
cât mai bune condiţii". Pionierii trebuiau să ştie că în fruntea ţării socialismului
se găsea tovarăşul Stalin, omul cel mai bun, cel mai viteaz, cel mai înţelept,
prietenul cel mai iubit şi mai bun al copiilor din lumea întreagă" 34 .
Un loc important era acordat evocării marilor personalităţi care au intrat
în panteonul comunist (Lenin, Stalin, Marx, Enşels) figuri care trebuiau să
constituie modele demne de urmat pentru cei mici 5 . In paginile acestor reviste
este anulat imaginarul specific copilăriei, copiii „beneficiau" de mitologia
comunistă a adulţilor uşor adaptată. Locul zânelor îl iau stahanoviştii, iar Feţii
Frumoşi sunt eroii clasei muncitoare 36 .
Şi parcul palatului a fost transformat pentru a corespunde noii destinaţii.
Au fost amenajate terenuri de volei, tenis, o pistă de alergări, un teren de jocuri
pentru pionierii mai mici cu leagăne circulare, un mare bazin de înot cu ecluze,
un mic labirint. Deoparte şi de alta a intrării palatului se găseau sălile de
33

Revista Monumentelor Istorice, Anul LXVI, nr. 1-211997, p. 69.
•Din 1947, anul apariţiei ei şi până în 1953 revista s-a numit „Licurici". De la I aprilie
1953 s-a numit „Cravata roşie" iar din 1967 „Cutezătorii" (Mădălina Niţelea, „Sub semnul cravatei
roşii: Copilăria omului nou", în Miturile Comunismului Românesc, II, Editura Universităţii din
Bucureşti, 1997, p. 94.
34
DANIC, fond. C.C. al P.C.R. - Cancelarie, dosar nr. 57/1949, f. 6.
35
Mădălina Niţelea, op. cit„ p. 95.
36
Ibidem, p. I 04.
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gimnastică şi teatru ale pionierilor, lângă serele parcului a fost parcelat un teren
botanic pentru aplicaţiile învăţăturii miciuriniste37 .
După 1950 biserica mănăstirii Cotroceni a fost închisă. La 1 aprilie 1968
patriarhul Justin Moisescu hotăra ca biserica să primească funcţia de muzeu de
artă religioasă. Patriarhia numind aici un preot ghid care avea în grijă şi gestiune
toate odoarele bisericii, rezistând astfel până la demolarea ei în vara anului
1984.
Timp de un sfert de secol pe culoarele şi în încăperile odinioară liniştite
ale pal~tului aveau să răsune deviza şi salutul organizaţiei de pionieri:
„In lupta pentru cauza lui Lenin şi Stalin, înainte!" şi „Salut voios de
pionier".
Clădirea era mult prea pretenţioasă pentru noua sa menire, cu toate
amenajările produse ea rămânea un palat în care se desfăşurau activităţi ale unei
generaţii incompatibile cu statutul clădirii.

SUMMARY
The Cotroceni Palace - From Roya/ Residence to the Pioneers's palace
by Nicolaeta Ionescu-Gură
During the three centuries of its existence, the Cotroceni complex has
known severa/ stages of evolution; it was used as a monastery, as a princely
residence, as a royal pa/ace, then, during the communist years, as a Pioneers s
Pa/ace. lt was restored during 1976-1985, as Nicolae Ceausescu intended to
give it another (personal) use as a family residence. The paper presents,
according to documents, the history of the Pa/ace.

37

„România Liberă", nr. 1771 din 1 iunie 1950, p. 3.
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