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TURISM

Palatul Negresco, o perlã
veritabilã a Coastei de Azur

44

cNumele românului Négresco, devenit legendã, dãinuieºte încã la Nisa mulþumitã palatului fastuos, unic în felul lui, hotel de stil baroc ºi „Belle Epoque”, care funcþioneazã
fãrã întrerupere de aproape un secol. Atât pe dinafarã cât ºi pe dinãuntru, impunãtoarea
clãdire poate fi consideratã, pe drept, o capodoperã arhitecturalã.
…Viaþa lui Henri Negrescu pare ºi ea desprinsã dintr-un film. Când avea 15 ani, adicã
în 1893, adolescentul Henri, fiu al lui Jean Negrescu ºi al Mariei Rãdescu, proprietarii
unui han din capitalã, pleacã din Bucureºti sã-ºi câºtige existenþa la Paris, ca violinist
într-un grup de þigani. În 1893, se instaleazã la Monte Carlo, mai apoi lucreazã la un
hotel din Londra, iar la începutul secolului XX se stabileºte definitiv pe Costa de Azur.
Debutant în restaurãri, urcã rapid treptele ierarhiei de la restaurantul Helder. Calitãþile
sale profesionale atrag în jurul lui o clientelã de elitã, care-i devine fidelã. Printre clienþii
care i-au servit ascensiunii se numãrau: Rockefeller, Isaac Merrit Singer, Basil
Zaharoff, etc., favorzându-i promovarea în postul de director al restaurantului. Va conduce apoi restaurantul Cazinoului Municipal din Nisa ºi din 1905 pe cel al cazinoului
Enghien-les-Bains. Aici îl va întâlni pe arhitectul francez Eduard Niermans, cunoscut
pentru relaþiile sale cu oameni importanþi ai momentului. În 1909, prin intermediul acestuia, Henri îl va cunoaºte pe Alexandre Darracq, viitorul finanþator al proiectului propus
de Negresco, dupã cum suna noul lui nume francez, scris în actele oficiale. Cu expertiza lui Niermans ºi finanþarea lui Darracq, Negrescu a pus piatra de temelie a hotelului
ce îi poartã numele. Gustave Eiffel a fost angajat pentru a construi un enorm dom de sticlã, unul dintre cele mai frumoase din Europa, care este astãzi mândria Salonului Regal
din hotelul-palat.
Pe 8 ianuarie 1913, Hotel Negresco, situat în centrul oraºului Nisa, dominând “Plaja
îngerilor”, ºi-a deschis pentru prima datã porþile pe celebrul bulevard Promenade des
Anglais, în dreptul Golfului Îngerilor. Un candelabru decorat cu 16 309 cristale Baccarat
a ajuns ºi el în sala de bal a clãdirii, în anul 1917, deºi iniþial fusese comandat de þarul
Nicoale al II-lea al Rusiei, înlãturat între timp de la putere de Revoluþia din Octombrie.
Curând, palatul-hotel “Negresco” a devenit locul de întâlnire al elitei societãþii franceze
ºi europene, fiind frecventat de regi, bancheri ºi artiºti. La doar un an de la inaugurare,
era proclamat drept cel mai somptuos hotel din întreaga rivierã francezã. Dupã doar un
sezon, profiturile se ridicau la aproape a 800 000 de franci de aur, ceea ce era o sumã
fabuloasã. Din pãcate, norocul nu i-a surâs lui Negrescu pentru mult timp. Odatã cu
izbucnirea Primului Rãzboi Mondial, a decis sã-ºi transforme palatul în spital de rãzboi

