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I
Semnificaţie

noul palat dinastic clădit pentru moștenitorii tronului, Ferdinand și Maria, a intrat la 
sfârșitul secolului al XiX-lea în atenția presei internaționale, dar și a familiilor princiare 
și imperiale care aveau să-l viziteze în scurt timp. cotroceniul devenea astfel reședința oficială a 
cuplului princiar și se armoniza planului edilitar de dezvoltare a bucureștiului susținut de regele 
carol i. În cadrul acestui plan, locuințele monarhului și ale familiei regale au fost modernizate 
și extinse ori s-au clădit noi castele și palate.

reședințele șefilor de stat impuneau crearea de spații consacrate solemnităților din sala 
tronului, din salonul de recepții sau din sufrageria de gală, locuri unde se organizau banchete, 
dineuri. Deopotrivă, unele ceremonii se desfășurau în curtea interioară și în parcul palatului. 
la palatul cotroceni, construit după planurile arhitectului paul gottereau (1893–1895), Marele 
salon de recepții în stil garnier era spațiul ceremonial reprezentativ, înlocuit cu Marele salon 
alb în stil neoromânesc modelat de arhitectul grigore cerchez la mijlocul anilor 1920.

numele palatului provine din cel al vechii moșii cotroceni care, la rândul ei, își luase 
denumirea după unul dintre îndepărtații săi proprietari, cotroc sau cotrocea. În același timp 
este posibil să fi fost o derivație din arhaicul „a cotroci“ care însemna a (se) ascunde, fiind astfel 
asociat cu refugiile în pădurile seculare ale vlăsiei.

În 1660, domnitorul gheorghe ghica îi dăruia lui Șerban cantacuzino moșia și satul 

cotroceni, acesta intrând în posesia pământului abia în 1671, datorită unor dispute cu vechii 
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proprietari. Moșia cotroceni a fost extinsă prin cumpărarea altor terenuri în cotroceni după 

1672, precum și a moșiei grozăvești în 1680. În jurul caselor domnești, proprietarul avea să 

ridice o mănăstire și o biserică. istoria din perioada domniei lui Șerban cantacuzino este 

consemnată de g.M. ionescu, acesta publicând un volum despre vechiul cotroceni, intrat în 

circuitul interesului public la sfârșitul secolului al XiX-lea.

cotroceniul a devenit, în timp, un spațiu al funcției statale supreme, sacralizat prin asocierea 

cu mănăstirea și biserica ctitorită de Șerban cantacuzino. aici și-au avut reședinţele constantin 

brâncoveanu, ioan Mavrocordat, constantin Mavrocordat, alexandru ipsilanti, alexandru Moruzi, 

Mănăstirea și casele domnești de la Cotroceni în 1860. Litografie de G. Venrich
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