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REÆEDINÅA PARTICULARÃ DIN BRAN
A REGINEI MARIA A ROMÂNIEI

Castelul Bran a trãit timp de secole cuprins de atmosfera rece æi violentã a Evului Mediu,
inspirând mai mult teamã decât dragoste. În întreaga istorie a fortãreåei, poate cã «nimeni nu æi-a
închipuit cã odatã va locui într-însa o inimã primitoare, cã florile o vor înconjura, cã verdeaåa de
eternã tinereåe îi va acoperi vechile ziduri, cã sãlile ce n-au cunoscut decât zãngãnitul zalelor vor
rãsuna de râsete de copii».

1
 Însã, ca într-o poveste, o reginã romanticã i-a dat castelului ceva

nemaiîntâlnit pânã atunci: «dragostea marelui ei suflet».
2
 

«Vechile ziduri au azi o nouã însemnãtate, ele primesc acum prieteni în loc sã respingã duæmani».
3
 

„Ultima romanticã“
4
, Regina

Maria a României, a cunoscut Branul în
timpul unei excursii înainte de primul rãzboi 
mondial

5
. Castelul pãrãsit i-a amintit de

fortãreåele medievale din Anglia copilãriei
sale: „Nu are nici o nãzuinåã de frumuseåe,
nici de arhitecturã deosebitã; este numai un
castel de luptã, puternic æi primitiv“

6
. 

Într-o lucrare memorialisticã,
Regina recunoaæte cã æi-a dorit sã posede
castelul din momentul în care l-a vãzut
pentru prima oarã.

7
 Dupã terminarea

rãzboiului, una din primele vizite peste munåi a fost la Bran. Deoarece în trecãtoare se desfãæuraserã
lupte aprige, Regina s-a interesat de soarta fortãreåei: „Mã întrebam dacã mai existã, temându-mã cã
ar fi putut sã fie nimicitã. Spre marea mea mulåumire, cetatea rãmãsese neatinsã“. Dincolo de poarta
cetãåii a gãsit o „curticicã interioarã închisã peste tot de ziduri înalte æi foarte groase, strãpunse ici æi
colo de mici ferestre; galerii æubrede de lemn, unele aæezate chiar sub acoperiæ, se aflã dedesuptul
acestor ziduri. Trepte strâmte æi ætirbite duc în diferite turnuri, în numeroasele sãli boltite, joase,
spoite în alb, iar altele cu tavane de grinzi grele; edificiul întreg e de o soliditate de necrezut, în bunã
stare æi nicidecum în ruinã, dar cu totul pãrãginit æi golit“

8
.
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 În vara anului 1920, Regina Maria venea des de la Sinaia la Bran.
9
 La 5 octombrie

1920, familia regalã soseæte pentru prima oarã în vizitã oficialã la Braæov.
10

 La scurt timp dupã
aceasta, „din cea mai bunã sursã“, ziariætii „Gazetei de Transilvania“ erau informaåi cã familia regalã
îæi dorea o reæedinåã în Transilvania æi cã „dacã gestul primãriei oraæului Braæov n-ar întârzia, Familia 
Regalã nu va ezita sã-l accepte (castelul Bran – n.n.), mai ales cã farmecele naturale ale Branului au
cucerit ochii de artist ai Reginei noastre“

11
.

„Sursa“ poate fi generalul Traian Moæoiu, care viziteazã Branul æi Braæovul, dupã ce fusese
chemat la Peleæ, imediat dupã vizita regalã.

12
 Originar din Bran,

generalul devenise un apropiat al familiei regale în timpul marelui
rãzboi .

13
 
În toamna anului 1920, deoarece primãria Braæovului era 

deåinutã în continuare de cãtre saæi, românii s-au temut cã foætii
stãpâni ai Branului vor respinge ideea donaåiei. Tensiunea a
crescut dupã dezvãluirea cã, în timpul rãzboiului, autoritãåile
locale au oferit castelul împãratului austro-ungar Carol al IV-lea.

14

Pentru cã istoriografia sãseascã transformase Castelul
Bran într-un simbol al prezenåei teutone în Åara Bârsei,
comunitãåii sãseæti îi era greu sã accepte ideea transformãrii
acestuia într-o reæedinåã a Reginei României Mari, deæi era evident 
cã Braæovul suporta cu greu costurile întreåinerii æi restaurãrii
monumentului. 

Presiunile politice fãcute de comunitatea româneascã, la
insistenåele anturajului regal, au determinat consiliul orãæenesc sã

voteze o rezoluåie favorabilã donaåiei. Se pare cã Regina nu a cunoscut culisele obåinerii acestei decizii. Ea 
considera cã gestul braæovenilor s-a datorat dorinåei acestora de a proteja castelul pãrãsit, cedându-l „în
mâini care sã-l îngrijeascã æi sã-l deætepte la o viaåã pe care nu o mai trãise pânã aici“

15
. 

La 1 decembrie 1920, de ziua Marii Uniri, în æedinåã festivã, la propunerea primarului, Dr.
Karl Ernst Schnell, consiliul orãæenesc al Braæovului decide în unanimitate sã ofere „Maiestãåii Sale
Regina Maria a României Mari strãvechiul castel al Branului, atât de bogat în amintiri istorice (…),
ca semnul profundei veneraåii æi al sentimentelor neclintite dinastice ale oraæului nostru“

16
. În

dupã-amiaza aceleiaæi zile, hotãrârea este anunåatã telegrafic la Cotroceni.
17

 Donarea Branului se
dorea un gest de preåuire faåã de „marea Reginã care usucã lacrimile vãduvelor æi orfanilor,
îmbãrbãteazã pe cei deznãdãjduiåi, întinde ajutor æi mângâiere celor ce zac în suferinåã æi împrãætie
binecuvântare pretutindenea unde îæi îndreaptã paæii æi prin toate acestea cucereæte cu un avânt
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irezistibil inimile populaåiei åãrii întregi“
18

. Braæovenii sperau cã o reæedinåã regalã la Bran „va aduce
avantaje deosebite Branului, åãranilor noætri dezgheåaåi æi Braæovului însuæi“. Astfel, „viitorul acestei
regiuni pare a strãluci într-o aureolã deosebitã“

19
. 

În cartea funciarã a Judecãtoriei Zãrneæti, titlul de proprietate cu „titlul de donaåiune“ pentru 
castelul æi contumacia Bran, grãdina castelului, æurã, trei case de lemn, fâneaåã æi pãdure a fost primit
de Regina Maria la 23 mai 1923.

20
 În anul 1922, donaåia braæovenilor a fost completatã de darul

Bisericii Ortodoxe din Bran, un teren situat peste râul Turcu
21

, proprietate extinsã de Reginã la 6 mai
1930, prin cumpãrarea de la familia Diener a terenului dintre zidurile de apãrare

22
. În anul 1925,

comunele brãnene au dãruit Reginei pãdurea Mãguricea æi „clãdirile cancelariei“, fostul sediu al
plasei Bran (mutat la Zãrneæti).

23
 Æi pentru cã avea o „patimã într-adevãr româneascã“

24
 sã

stãpâneascã cât mai mult pãmânt, pânã în 1938 Regina Maria a cumpãrat mai multe terenuri æi pãduri
în satele brãnene Moeciu de Jos, Poarta, Æimon æi Predeal (Predeluå)

25
. 

Dar cine este noua stãpânã a Branului, persoana pentru care braæovenii æi brãnenii au fãcut
aceste gesturi atât de importante?

Regina Maria s-a nãscut la 20 octombrie 1875, la Eastwell Park, în comitatul Kent din Marea
Britanie. Pãrinåii sãi erau Alfred de Edinburgh æi Saxa-Coburg-Gotha, fiul Reginei Victoria a Marii
Britanii æi Maria, Mare Ducesã de Rusia, fiica Åarului Alexandru al II-lea. În primãvara anului 1892,
Principesa Maria îl cunoaæte pe Principele Ferdinand, moætenitorul prezumtiv al Coroanei României.
La 10 octombrie 1892, la Sigmaringen, în castelul pãrinåilor mirelui, este deja oficiatã cãsãtoria
Principelui Ferdinand cu Principesa Maria. O lunã mai târziu, tânãra pereche ajunge în România
(10 ianuarie 1893). În acelaæi an, la Peleæ, se naæte Carol, primul copil al perechii princiare (3 octombrie
1893). Viitorii suverani vor mai avea încã cinci copii: Elisabeta (n. 29 septembrie 1894), Marioara
(n. 27 decembrie 1899), Nicolae (n. 5 august 1903), Ileana (n. 23 decembrie 1908) æi Mircea (n. 21
decembrie 1912). La 27 septembrie/10 octombrie 1914 moare Regele Carol I al României; îl urmeazã
la tron nepotul sãu, Ferdinand (11 octombrie). În timpul primului rãzboi mondial, familia regalã,
luptând æi suferind alãturi de supuæii sãi, câætigã un loc deosebit în inimile românilor. Regele Ferdinand
æi Regina Maria devin un simbol al luptei pentru înfãptuirea României Mari. 

În timpul tratativelor de pace de la Paris, Regina Maria æi-a câætigat o mare notorietate prin
relaåiile cu diferite personalitaåi publice din Anglia, Franåa, S.U.A., precum æi prin relaåiile de familie. 
Activitatea diplomaticã æi opera de caritate desfãæuratã în timpul rãzboiului reprezintã tot atâtea
motivaåii pentru gesturile de admiraåie oferite Reginei de poporul sãu. 
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Transformarea Branului în reæedinåa particularã a Reginei Maria a avut urmãri deosebite
pentru brãneni: castelul a devenit „un protector al bunãstãrii æi un sfetnic pentru necazurile lor“

26
. 

Imediat dupã ceremonia înmânãrii actului de donaåie, desfãæuratã la Cotroceni, Regina
Maria vine la Bran.

27
 Semnul prezenåei Reginei în reæedinåã era ridicarea steagului regal pe turnul

dreptunghiular. 
La 1 decembrie 1922, Regina Maria aduce ajutoare copiilor sãraci æi înfiinåeazã un cãmin la

spitalul „Principesa Elisabeta“ din Bran.
28

 În vara anului 1924, ea a fãcut câteva ascensiuni pe
Mãgura æi a vizitat bisericile celor 10 comune, acordând fiecãreia câte un ajutor de 2.000 lei.

29
 

În scurt timp, Regina Maria a transformat darul braæovenilor în reæedinåa sa favoritã.
Implicarea Reginei în viaåa comunitãåii brãnene a dovedit cã gestul braæovenilor a fost deosebit de
inspirat æi era demn de urmat. Astfel, în primãvara anului 1924, o delegaåie din Râænov, condusã de
prefectul Braæovului, Dr. Ioachim Ciurea, soseæte la Bucureæti pentru a prezenta Principelui
moætenitor Carol documentele de proprietate pentru cetatea åãrãneascã sãseascã din localitate.

30
 

În 1924, viitorul Rege Carol al II-lea declara presei franceze cã una dintre marile sale
dorinåe ar fi sã mute capitala României la Braæov. Pentru Prinå principalul avantaj al oraæului
transilvãnean era situarea pe linia Orient-Expres-ului , în apropierea reæedinåei regale de varã de la
Sinaia, într-un cadru natural caracterizat ca „unul dintre cele mai frumoase peisaje din lume“.
Reconstruit, oraæul ar fi devenit un „nou Versailles“

31
.

Braæovenii nu vor uita aprecierea arãtatã de Prinå æi, la 11 februarie 1932, într-o æedinåã festivã
åinutã în „Sala Sfatului“ din Braæov, îi înmâneazã actele de împropietãrire pentru castelul de pe Straja.

32

Toatã viaåa, Regina Maria a avut o adevãratã patimã pentru a clãdi, pentru a amenaja
locuinåe. Pentru Regina romanticã amenajarea reæedinåei de la Bran a fost „o întâmplare minunatã æi,
cu aceiaæi însufleåire niciodatã domolitã“ s-a apucat sã o „chiverniseascã“

33
.

Organizarea reæedinåei începe încã din anul 1921. La 7 octombrie 1921, Mareæalatul Curåii
Regale ordona începerea lucrãrilor la grãdina reæedinåei æi la curtea interioarã a castelului.

34
 În

primãvara anului 1922, a fost angajat un grãdinar din Braæov, Petru Conrad, care îngrijea æi pãdurea
castelului.

35
 Pe 30 iunie 1922 au fost cumpãraåi pomi fructiferi pentru grãdina reæedinåei: 40 meri, 20

peri, 50 viæini, 70 coacãzi, 25 pruni.
36

La poalele dealului cetãåii, în locul „grãdinii castelanului“ s-a amenajat un parc, conceput în
stil englezesc, cu alei curbe, terase largi în formã de amfiteatru, bãnci de piatrã, arcade înecate de
verdeaåã, fântâni æi pavilioane decorate cu vase æi statuete. La 17 iulie 1922, mareæalul Curåii Regale,
generalul de divizie Paul Angelescu, nota: „M. S. Regina æi-a exprimat dorinåa sã se construiascã la
Bran o serã de flori æi o micã grãdinã de trandafiri (…) lucrãrile vor fi executate de arhitectul-æef
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Liman“
37

. Sera a fost construitã de firma Klof & Co din Codlea. Tot de aici erau primite rãsadurile de flori.
38

În toamna aceluiaæi an, a fost adus un vagon de plante de la reæedinåa regalã Copãceni.
39

 Din 1929,
parcul a fost înzestrat æi cu specii rare de plante, comandate la Erfurt æi Reading (Anglia).

40
 În anul

1923, în zona vechii vãmi, au fost amenajate grãdina de trandafiri, de lângã „casa de baie“, o grãdinã de
flori lângã serã æi grãdina de zarzavaturi situatã lângã æcoalã.

41
 În anul 1925, administraåia reæedinåei

începe „unificarea celor æapte grãdini ale parcului regal din Bran“
42

. O parte din florile reæedinåei
erau vândute în Bucureæti, la florãriile aflate în blocurile „Malaxa“ æi „Mica“ din Calea Victoriei.

43

Pe locul mlaætinii de la poalele dealului cetãåii a fost amenajat un lac, populat cu pãstrãvi
aduæi de la o fermã din Fãgãraæ.

44
 În septembrie 1932, la dorinåa Reginei, directorul vânãtorilor

regale, col. August Spiess din Sibiu, pleacã în Delta Dunãrii, la lacul Sinoe, pentru a prinde trei
lebede pentru lacul reæedinåei din Bran. Între cheltuielile „expediåiei“ sale, Spiess cere decontarea
„bacæiæului dat la doi grãniceri pentru douã zile de ajutor la prinderea lebedelor“

45
.

În 1920, castelul Bran, îndeosebi curtea interioarã, era într-o avansatã stare de degradare,
încât generalul Eugen Zwiedinek, administrator al bunurilor Reginei, aprecia gestul braæovenilor ca
pe un adevãrat „cadou al Danaidelor“. Vreme de 20 de ani, adicã pânã în 1941, aveau astfel sã se
cheltuiascã peste 100 milioane de lei.

46
 Dar Regina era fascinatã de noua reæedinåã. O poveste

romanticã devenea realitate. O ajutã într-aceasta æi Carol Liman (Karel Liman), arhitectul sãu
preferat. El se ocupase de amenajarea reæedinåelor regale æi princiare române încã de la sfâræitul
secolului al XIX-lea. Dupã planurile sale fusese construit castelul Peliæor de la Sinaia. Refacerea
castelului Bran a fost ultima sa mare realizare profesionalã, cãci în 1929 avea sã se stingã. Dupã
moartea lui Liman, conducerea lucrãrilor a fost preluatã de fostul sãu adjunct, arh. H. Ernest. 

Atrasã de ambianåa istoricã, Regina încearcã sã descopere o veche artã pãrãsitã, sã creeze
decorul unei legende eroice „pe care simte cã o trãieæte æi care tocmai îi dã un farmec neîmpãrtãæit cu
nimeni“

47
. Nepriceperea în arta arhitecturii n-o intimideazã, dimpotrivã, pare s-o stimuleze;

înclinaåiile artistice native îi anuleazã orice teamã în faåa greutãåilor ce o aæteptau. 
Schimbãrile sugerate de Reginã n-au afectat înfãåiæarea exterioarã de tip medieval a cetãåii.

Ce a fãcut arhitectul Liman, vegheat de Reginã? „Am început sã dau viaåã zidurilor moarte, sã dau
suflet vechii cetãåi care nu trãise niciodatã într-adevãr. Am trezit-o din lunga toropealã, am fãcut
dintr-un lucru orb un cãmin cu ochi mulåi privind spre lume“.

48
 Branul a devenit locuibil, s-a creat un

confort sigur, vechile guri de tragere au fost transformate în ferestre, a fost lãsatã mai multã luminã, i
s-au reparat galeriile æubrede, s-au creat noi camere în diverse colåuri ciudate æi uriaæul pod al
castelului a fost transformat în spaåii locuibile. Însã totul fãrã a-i lua din mãreåie, cu grijã pentru a se
pãstra austeritatea æi aspectul vechi al locului. Regina Maria recunoaæte cã „… n-am fãcut nimic care
sã-i ia înfãåiæarea feudalã, n-am prefãcut iuåeala scãrilor, n-am înãlåat acoperiæul pridvoarelor, nici
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n-am îndreptat odãile strâmte. Uæile au rãmas atât de joase încât intrând eæti silit sã-åi pleci capul,
pereåii sunt groæi de mai mulåi coåi, grinzile grele încing tavanele care nu sunt boltite æi atâtea niveluri
te întâmpinã în castel încât anevoie ætii la ce cat te afli“

49
.

Podul castelului a fost mansardat, creându-se un
nou nivel (al IV-lea). În partea de sud a fost scos în consolã
æi lucrat în paiantã, dupã model bavarez. El se regãseæte la
balconul construit pe latura nordicã æi în curtea interioarã.
Tot la nivelul IV a fost construitã o terasã cu deschidere
spre sud. Turnului poråii îi sunt adãugate câteva anexe
interioare æi exterioare. Între turnul poråii æi curtinã este
interpus un mic turn rotund. 

În 1931, pe latura nordicã, la etajul III, cu intrare
din salonul de muzicã, meæterul Joszef Schnell a construit
un balcon cu piatrã de Câmpulung

50
, iar spre curtea

interioarã a fost amenajatã o loggie, aranjatã ca „sufragerie
de varã“

51
.

 În timpul lucrãrilor de amenajare la salonul de
muzicã, spre marea încântare a Reginei, a fost descoperitã o 
scarã interioarã secretã, sãpatã în stâncã

52
, care fãcea

legãtura între podul castelului æi etajul I. Dupã reamenajare, 
cu ajutorul acestei scãri, Regina ajungea din apartamentul
sãu (etajul I) direct în biblioteca reæedinåei (salonul de
muzicã – etajul III). 

 Lumea de poveste a castelului este întregitã de
aspectul curåii interioare: o miæcare continuã de volume æi linii, o succesiune armonioasã de arcade,
toate însoåite de o invazie floralã. Zidurile sunt îmbrãcate în iederã æi viåã sãlbaticã æi decorate cu
statuete din piatrã. 

Pe coridorul de strajã au fost pãstrate, pentru forma neobiænuitã, câteva topfhöle – guri de
tragere cu dublã deschidere.

Curtea interioarã a fost împãråitã în douã terase. Pe terasa de sus, în locul fântânii castelului, a
fost amenajat un mic bazin, populat cu pãstrãvi. În vara anului 1937, fântâna a fost secatã æi în puåul sãu
s-a instalat un ascensor „Stigler“, care coboarã 57 m, pânã la baza dealului. Accesul la platforma de jos se
face printr-un tunel, cu intrare dinspre parcul regal. Amplasarea ascensorului s-a încheiat la 3 iulie 1937 æi
a fost fãcutã de firma „Fraåii Pörn“ din Bucureæti.

53

Lângã donjon a fost construit un turnuleå rotund, iar turnului pulberãriei i s-a adãugat un
corp ce adãposteæte o scarã de acces la coridorul de strajã. La parterul turnului, în camera de altãdatã a 
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49 Ibidem
50 ANIC, Fond Casa Regalã, Castele æi Palate, Castelul Bran, dosar 16/1931, f. 14
51 Ioan Moæoiu, Branul æi cetatea Branului. Monografie istoricã, geograficã, turisticã, pitoreascã, descriptivã, Bucureæti,

1930, p. 97
52 Cf. Ioan Chiåu (Poarta-Bran), fost ucenic în echipa de tâmplari care a restaurat reæedinåa.
53 ANIC, Fond Casa Regalã, Castele æi Palate, Castelul Bran, dosar 21/1936, f. 65 æi dosar 22/1937, f. 31



tunarului, a fost amenajatã o capelã. Pereåii acesteia sunt pictaåi în anul 1927 de cãtre Artur Verona.
54

Pe peretele din dreapta intrãrii a fost pictatã scena depunerii jurãmântului de cãtre Regina Maria ca
Reginã a României Mari, în anul 1922, la Alba-Iulia. Pe peretele din stânga, Regina Maria,
îmbrãcatã în costum medieval de Doamnã a Åãrii, dãruieæte Castelul Bran copiilor sãi, Ileana æi
Nicolae, îmbrãcaåi æi ei în straie domneæti, într-o scenã copiatã dupã imaginile ctitorilor de lãcaæuri
sfinte din lumea medievalã româneascã. Imaginea pare a fi transpunerea unei fantezii a suveranei,
care în aceastã perioadã vine la Bran însoåitã de cele mai multe ori de copiii sãi, Ileana æi Niky
(Nicolae).

55
 În anul 1933, capela a fost restauratã de Otto Potpecan-Müller, un „pictor de firme æi

vopsitor“ din Braæov.
56

 Din 1940 capela adãposteæte mormântul ultimului copil al Reginei, Prinåul
Mircea, mort de febrã tifoidã la 2 noiembrie
1916. 

În anul 1930 au fost pictate
grinzile de la „Salonul Regelui“.

57
 La toate

ferestrele castelului sunt aæezate obloane
pictate cu însemnele heraldice ale
provinciilor istorice româneæti, ale Casei
Regale române æi ale altor case domnitoare
înrudite cu aceasta. În anul 1932, Otto
Potpecan-Müller executã opt obloane
„vopsite æi pictate“.

58

Pretutindeni unde a amenajat un
interior, Regina Maria æi-a pus amprenta personalitaåii sale, a cãutat sã-æi impunã „stilul“. Iar ea avea o
adevãratã patimã de a împodobi camerele într-un chip neobiænuit æi original. În spatele zidurilor groase ale
castelului, Regina a colecåionat un ciudat amestec de lucruri vechi cu lucruri mai mult sau mai puåin rustice:
sculpturi, icoane vechi æi alte obiecte de cult, covoare orientale æi carpete åãrãneæti, vase de bronz æi aramã,
oale åãrãneæti din mai multe åãri; lãzi æi dulapuri, vechi mese grele de stejar, scaune, canapele æi paturi. „Am
scotocit în toate colåurile uitate ale castelului Peleæ pentru a gãsi vase persane æi argintãrie veche care
trebuiau sã se armonizeze cu Branul în vechime æi ciudãåenie“.

59
 Rezultatul a fost transformarea castelului

într-un „mic muzeu plin de comori rare aduse din toate åãrile“
60

.
Tot mai legatã de Bran, Regina aranjeazã chiar æi la Peliæor „douã odãi româneæti, care aduc

Branul în locuinåa mea oficialã, douã odãi boltite, albe, cu tavanuri joase, cu stâlpi bãtrâneæti de piatrã 
æi cu acel ceva fãrã nume, care a ajuns «stilul» meu“

61
. 
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54 Ibidem, dosar 10/1927, f. 24
55 ANIC, Fond Casa Regalã, Regele Carol II-personale, V, dosar 411/1927, f. 1-8
56 ANIC, Fond Casa Regalã, Castele æi Palate, Castelul Bran, dosar 18/1933, f. 65
57 Ibidem, dosar 15/1930, f. 31
58 Ibidem, dosar 17/1932, f. 5
59 George Duca, Maria Regina, cap. 2, apud Hannah Pakula, op. cit., p. 310; Diana Fotescu, Bran – reæedinåa particularã a

Reginei Maria, în „Studii æi comunicãri“ (III), Arad, 1996
60 Regina Maria, Casele mele de vis, p. 6
61 Ibidem, p. 12



Pentru încãlzirea camerelor castelului, Liman a construit cãmine, fiecare dintre acestea fiind 
acordat la mãrimea æi stilul camerei. Cãminele au colåuri æi rafturi ieæite în afarã, pe care îæi gãseau
locul potrivit oale æi cãni åãrãneæti, „de parcã ar fi fost acolo dintodeauna“

62
.

Apoi, florile au împodobit æi castelul. Acestea apar strãlucind pe vãruiala zidurilor sau pe
mesele æi lãzile învechite, în adâncul ambrazurii ferestrelor sau ivite din ciudate niæe decupate în
grosimea zidurilor. Toate galeriile au cutii cu muæcate stacojii æi jumãtate din curtea interioarã a fost
transformatã într-o micã grãdinã pavatã. „Florile rãsar pretutindeni, în oale uriaæe de lut sau în
cãldãruæe æi cãni de metal æi parcã le place sã împestriåeze zidurile albe cu boiurile lor înflãcãrate; nu e 
casã sã-i fie mai dragi florile decât micul æi bãtrânul castel al Branului. Noaptea când toate luminile
sunt aprinse, el stã pe cer ca o umbrã de basm gãuritã de sute de flãcãri“.

63
 

În 1930, castelul avea urmãtoarea schemã
64

: Parter: intrarea mare, hol spre curte, sufrageria
regalã, capela, sufrageria personalului, bucãtãria, cãmara; Etajul I: Apartamentul Reginei Maria, în
care „cãminuri decoreazã pereåii, alãturi de vase vechi de lemn, tip rusesc, frumos incrustate sau de
lut ars, care atârnã de cuiere sau de poliåe; ici colo firide în zid conåinând cãråi; icoane vechi în stil
bizantin, potire de aur æi argint, candele, candelabre æi sfeænice cu lumânãri de cearã, iconostase æi

statuete sculptate în lemn. Pe jos covoare
româneæti, mai ales basarabene“

65
.

Apartamentul era împãråit în: hol, toaleta veche, 
salonul galben, în care „culoarea dominantã a
mobilierului æi a stofelor moderne care le
îmbracã este cea galbenã“

66
, salonul mare,

dormitorul Reginei, în care gãsim un „somptuos 
covor chinezesc“

67
, toaleta nouã æi baie; Etajul

II: fostul Apartament al Regelui Ferdinand:
antreu, dormitorul mic, dormitorul mare,
salonul, camera „Doria“, camera tirolezã de
trecere. În dormitorul mare gãsim cea mai
frumoasã piesã de mobilier a reæedinåei, un pat

cu baldachin decorat cu elemente specifice barocului æi Renaæterii, un cadou primit de Regina Maria
de la actriåa bucureæteancã Marioara Voiculescu

68
; Etajul III: anticamera salonului de muzicã,

dormitor în stil sãsesc pentru musafiri, odãiåa-birou în stil sãsesc, salonul de muzicã, terasa de lângã
salon (loggia) æi apartament pentru musafiri. La acest etaj, cea mai importantã încãpere este „salonul
de muzicã cu biblioteca mare spaåioasã. Pe doi pereåi are dulapuri pline cu cãråi, frumos legate din
toate domeniile, iar deasupra lor sunt aæezate numeroase vase. Ici un fotoliu, colo o masã pe care zac 
cãråi, albume æi opere d-ale M. Sale Regina Maria, precum æi diferite caiete de muzicã. Ca mobilier: 
cãmin cu laviåe împrejurul vetrei, prin colåuri divane acoperite cu învelitori moderne æi pianul ca
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62 Idem, Brana the beloved, p. 169
63 Idem, Casele mele de vis, p. 6
64 ANIC, Fond Casa Regalã, Castele æi Palate, Castelul Bran, dosar 115/1930, Inventarul castelului din Bran (1930)
65 Ioan Moæoiu, op. cit., p. 98-99
66 Ibidem, p. 97
67 Ibidem, p. 99
68 Conform informaåiei furnizate de muzeograful Sorin Pop, în Arhiva Muzeului Bran existã o scrisoare a moætenitorilor

Marioarei Voiculescu, care confirmã donaåia.



instrument muzical. Plafonul de lemn e susåinut de doi stâlpi de lemn, în formã de coloanã,
incrustaåi la capitele, iar pe jos covoare æi piei de uræi“

69
; Etajul IV æi donjon: camera de musafiri a

Prinåului Nicolae, apartamentul Prinåesei Maæka (Marioara), salonul Prinåului Nicolae, camera
Lupin, camera lacheilor, camera fostã Liman (argintãria), camera H. Kopkow; Turnul rotund:
apartamentul Principesei Ileana – salon, toaletã, anticamerã æi dormitor. 

Paza reæedinåei era efectuatã de Legiunea de Jandarmi Braæov.
70

În iulie 1928, Societatea Anonimã Românã „Energia“ preda un proiect pentru instalaåia de
apã rece æi de scurgere. Se propunea amenajarea în podul castelului a unui rezervor de fier pentru apã
(2,5 m lungime, 2,25 m lãåime æi 1,64 m înãlåime) aæezat pe o schelã de fier profilat.

71
 În anul 1929, se 

introduc conducte de apã æi instalaåii sanitare. Lucrãrile sunt efectuate de firma „Siebeg“ din Mediaæ.
În castel sunt instalate boilere pentru apã caldã.

72

Dupã 1930, amenajarea castelului fiind aproape terminatã, pe domeniu se construiesc
câteva clãdiri destinate atât familiei regale æi administraåiei, cât æi oaspeåilor. 

În septembrie 1929, Carol Liman propunea „transformarea unei simple æure în salon de
ceai“

73
. Planul a fost aprobat de Reginã æi, în primãvara anului 1930, în parcul regal a fost ridicatã o

casã din bârne de lemn. „Casa de Ceai“ a fost folositã ca locuinåã pentru Reginã æi loc de desfãæurare a 
petrecerilor intime din familia regalã. Între noua clãdire æi bucãtãria castelului funcåiona un funicular. 
În vara anului 1930, în faåa salonului de ceai este aæezatã o cruce de piatrã.

74
 

În aceeaæi perioadã, în parc a fost construitã o „Casã a Suitei“, cu 6 camere pentru cazarea
oaspeåilor.

75

Încãperile vechilor clãdiri ale vãmii sunt transformate acum în locuinåe pentru personal, garaje,
magazii, camera corpului de gardã æi camere de oaspeåi

76
, pentru cei care „nu-i erau prieteni intimi, dar

cãrora dorea sã le ofere o vacanåã la munte, în aer proaspãt“
77

. În apropierea acestor clãdiri au mai fost
ridicate o cãsuåã pentru oaspeåi, denumitã „Bun venit!“, casa copiilor Arhiducesei Ileana æi casa Asociaåiei 
Creætine a Femeilor din România, patronatã de Regina Maria, ca æi casa coloniilor de varã ale numitei
societãåi, cãminul pregãtit pentru vacanåele fetelor care „au ca ursitã lucrul aspru în locuri fãrã aer“

78
.

În 1932, pe terenul dintre Mãgura Branului æi râul Turcu, începe construirea
microhidrocentralei din Bran.

79
 Uzina electricã este dotatã cu douã generatoare (marca „Siemens“ æi

„A.E.G.“) æi douã turbine (marca „Frith“). Turbinele cu o capacitate de 80 CP, comandate casei
„Voith“ din St. Polten, au fost puse în funcåiune la 29 august 1932. A doua zi, dupã ce a fost terminatã 
montarea generatoarelor electrice, Franz Simbach, reprezentantul firmei „Voith“, comunica Reginei
cã: „lumina electricã produsã de acest grup hidro-electric este conform dorinåei dumneavoastrã, fixã
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69 Ioan Moæoiu, op. cit., p. 101
70 ANIC, Fond Casa Regalã, Castele æi Palate, Castelul Bran, dosar 137/1932-1933, f. 95
71 Ibidem, dosar 11/1928, f. 33
72 Ibidem, dosar 12/1928-1929, f. 135; dosar 13/1928-1929, p. 48, dosar nr. 13/1939, f. 142
73 Ibidem, dosar 13/1929, f. 142; dosar 15 /1930, f. 31
74 Ibidem, dosar 115/1930, f. 98; dosar 23/1938
75 Ibidem, dosar nr. 13/1929, f. 142
76 Ibidem, dosar 23/1938
77 Ileana, Principesã de România, Arhiducesã de Austria, Trãiesc din nou, Ed. Humanitas, Bucureæti, 1999, p. 178-179
78 Regina Maria, Casele mele de vis, p. 12; Asociaåia Femeilor Creætine (A.C.F.) a fost înfiinåatã în 1919, la Iaæi æi Bucureæti,

dupã modelul asociaåiilor YWCA din Anglia, S.U.A. æi Franåa. Regina Maria a fost preæedintele de onoare, iar Maria
Filipescu, soåia omului politic Nicolae Filipescu, preæedintele executiv.

79 ANIC, Fond Casa Regalã, Castele æi Palate, Castelul Bran, dosar 137/1932-1933, f. 95



fãrã oscilaåiuni æi de o frumoasã intensitate luminoasã“
80

. Întreaga furniturã a fost predatã în
„perfectã stare“ la 5 septembrie 1932.

81
 Instalaåia electricã a fost executatã de firma „Robert Roth“,

„magazin special de electricitate“ din Braæov.
82

 Regina a ordonat administratorului reæedinåei din
Bran acordarea curentului electric în mod gratuit pentru iluminatul strãzilor din Bran, Moeciu æi
Æimon æi pentru æcolile æi bisericile acestor sate. Lumina electricã a fost asiguratã la un preå foarte
ieftin æi locuitorilor din Bran. Din aceste încasãri erau întreåinute uzina æi instalaåiile acesteia.

83
 La

dorinåa Reginei, din plusul de încasãri, la fiecare Crãciun, erau cumpãrate cadouri pentru „populaåia
sãrmanã din Bran“

84
. 

Atrasã de bisericile ortodoxe, deoarece considera cã aici gãseæte „mai multã tainã decât în
orice alte locaæuri de rugãciune“

85
, Regina Maria aduce în 1932, la picioarele Mãgurii Branului, o

bisericuåã din lemn
86

 descoperitã în septembrie 1928 pe Valea Mureæului, în satul Luceriu
87

.
Bisericuåa de lemn, „foarte frumos lucratã“, construitã în 1731, rãmasã neîncãpãtoare pentru
credincioæii din Luceriu, care ridicaserã o bisericã nouã de piatrã, a fost donatã la sfâræitul lunii
septembrie 1928 „bunei noastre Regine-vãduve pentru ca sã o aæeze lângã castelul din Bran“

88
.

Deæi reæedinåa a dobândit toate atributele modernitãåii specifice perioadei interbelice,
amenajarea sa s-a fãcut separat de toate convenåiunile obiænuite la Curtea Regalã, încercând sã se
deprindã ceva peste noåiunea de trai confortabil: plãcerea de a trãi într-o lume veche, plãcere pe care
Regina dorea sã o împartã doar cu cei care au înåeles farmecul romantic al Branului. Cineva de-o
vârstã cu Regina, vizitând castelul, a clãtinat din cap æi a remarcat despre aceastã nepracticã locuinåã:
„La anii tãi!“. Supãratã, Regina a replicat: „Dar îl iubesc æi cu aceasta am spus totul“

89
. Æi dacã la cei

de vârsta sa nu mai gãsea dragostea romanticã pentru descoperire æi aventurã, Regina lua la Bran pe
copiii sãi æi pe tinerii lor prieteni, pe cei care „nu vãd altceva decât farmecele comorii mele!“

90
. 

Încã nu existã nici o dovadã scrisã a
trecerii Regelui Ferdinand. Totuæi, reæedinåa a
fost vizitatã de oaspeåi importanåi: Marea
Ducesã Kiril (august 1924)

91
, Regina Sofia a

Greciei æi fiica sa, Principesa Irina (noiembrie
1925)

92
, cumnatul Reginei Maria, Principele

Wilhelm de Hohenzollern (martie 1927)
93

,
liderul naåional-åãrãnist Ion Mihalache (la
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80 Ibidem, dosar 17/1932, f. 74
81 Ibidem, dosar 17/1932, f. 75
82 Ibidem, dosar 17/1932, f. 96-100
83 Ibidem, dosar 20/1935, f. 7
84 Ibidem
85 Regina Maria, Stella Maris, cea mai micã bisericã din åarã, în „Boabe de grâu“, an I, nr. 9, 1930, p. 6
86 ANIC, Fond Casa Regalã, Castele æi Palate, Castelul Bran, dosar 16 /1931, f. 44; 49; dosar 17/1932, f. 30
87 Gazeta de Transilvania, nr. 101, 30 septembrie 1928
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