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La sfârșitul secolului al XIX-lea și începutul secolului XX, în România s-a înregis-
trat o perioadă benefi că din punct de vedere al progresului statului. Astfel, întâlnim 
progrese în mai multe planuri ale societății precum: politic, economic, social, cultural 
și militar. Se dorea menținerea idealului național și al unității statului românilor de 
pretutindeni. Românii din afara granițelor regatului doreau să se desprindă de domi-
nația străină, iar teritoriile să se alipească teritoriului regatului. Ideea organizării unei 
expoziții nu era una străină, deoarece s-au mai organizat festivități, celebrând diferite 
evenimente. Au fost organizate serbări cu prilejul împlinirii a 25 de ani de domnie a 
lui Carol I. „Împlinirea a 25 de ani de domnie a prilejuit organizarea unor festivități de 
omagiere a lui Carol I. Au fost publicate unele lucrări, precum cea semnată de George 
Dabija Bengescu, intitulată ,,Majestății Sale Carol I Regele României la 10 mai 1891, la 
serbarea celui de-al 25-lea an al încoronării sale”.1

Cu ocazia împlinirii a 30 de ani de domnie, s-au organizat noi festivități: „Peste 
cinci ani, în 1896, la împlinirea a 30 de ani de domnie s-au organizat noi serbări, s-au 
publicat versuri, s-au scris ode de preamărire a lui Carol I. Cu acel prilej, Academia 
Română a publicat lucrarea Treizeci de ani de domnie a regelui Carol I, în două vo-
lume, cuprinzând cuvântările rostite de acesta cu diverse ocazii”. Take Ionescu, a fost 
cel care a avut inițiativa organizării expoziției din anul 1906. Această expoziție era 
destinată jubileului regelui Carol I la împlinirea a 40 de ani de domnie și 25 de ani 
de la încoronarea ca Rege. ,,Propagandiștii regimului au decis să apeleze la istorie, 

1 Ioan Scurtu, Istoria românilor în timpul celor 4 regi (1866-1947), vol. I: Carol I, București: Editura 
Enciclopedică, 2004, p. 161.
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constatând că se împlineau nu numai 40 de ani de la urcarea lui Carol pe tron și 25 
de la proclamarea regatului, ci și 1800 ani ,,de la întemeierea neamului român prin 
Traian împăratul”. Expoziția jubiliară era cunoscută în epocă și sub numele ,,Expoziția 
Generală Română”; ,,Expoziția Națională” sau ,,Exhibition Daco-Romana”.2

Modelul Expoziției naționale a Jubileului regal din 1906 a fost Expoziția Universală 
de la Paris, care a avut loc în anul 1900 și este cunoscută pentru manifestarea remarca-
bilă a perioadei La Belle Époque. Expoziția avea rolul de a celebra momentele importan-
te ale poporului român, dar și de a arăta faptul că aceste momente au dus la realizarea 
progreselor pe plan politic, economic, social, cultural și militar, dar și la extinderea 
relațiilor internaționale care de asemenea au avut și ele un rol important în dezvolta-
rea industriei, agriculturii și a stării sociale a românilor. Au existat și ,,voci” care s-au 
împotrivit organizării acestei expoziții precum: partidele politice din opoziție, juni-
miștii cu excepția lui N. Filipescu și socialiștii. ,,Ca să obținem stima pe care o merităm 
– afi rma I.I.C. Brătianu, trebuie ca cineva să-și dea seama de situația noastră reală, să 
ne studieze mult mai profund și mult mai serios decât se poate face într-o expoziție”.3 
I.L. Caragiale a fost cotat unul dintre cei mai severi critici ai jubileului. El este autorul 
poeziei ,,Mare farsor, mari gogomani”, poezie în care ridiculizează momentul acestei 
serbări. ,,Un comediante de bravură/ Joacă de patruzeci de ani/ Făcînd enormă teva-
tură/ În faț-a niște gogomani/.”; ,,Că-n loc să poarte o tichie/ Ca un farsor ce este, el/ 
Și-a pus pe cap cu fudulie/ O cască mândră de oțel/”; ,,Acuma-nbătrânit în slavă,/ Sub 
casca lui de caraghioz/ Și cam zaharisit la glavă,/ Vrea chiar triumful grandioz./ Nobil 
metal nu e oțelul,/ Dar scump destul, destul de greu./ Ca rol fu mare mititelul!/ Hai, 
gogomani, la jubileu!”.4

La 22 decembrie 1904 s-a constituit guvernul Gheorghe Gr. Cantacuzino. Acest gu-
vern avea un interes deosebit în a organiza festivitățile cu ocazia împlinirii a patruzeci 
de ani de urcare pe tron al lui Carol I. Astfel, guvernul a avut grijă ca activitățile care 
vor fi  organizate cu ocazia acestei sărbători să fi e impecabile. Primul lucru ce a fost 
făcut referitor la acest obiectiv a fost stabilirea și identifi carea unor obiecte, materiale, 
artefacte care s-ar potrivi în cadrul unei expoziții și în același timp, care să sugere-
ze dezvoltarea României în cei patruzeci de ani alături de Carol I. O Expoziție, de o 
asemenea amploare, avea nevoie de o susținere fi nanciară pe măsură, astfel s-a decis 
la solicitarea unui credit, care ar fi  fost capabil să acopere toate cheltuielile pricinuite 
de aceasta. ,,În ședința Senatului din 5 mai 1905 a fost aprobat un credit în valoare 
de 1.600.000 lei pentru organizarea unei expoziții la București cu ocazia aniversării a 

2 Ibidem, pp. 162, 184; ,,Participarea Mitropoliei Române Unite la Expoziția jubiliară de la București 
(1906)”, [online] htt p://diam.uab.ro/istorie.uab.ro/publicatii/colectia_auash/annales_6/22.pdf,
accesat în 13.02.2018.

3 Eleonora Cofas, Carmen Constantinescu, „Expozițiunea Generală Română din București – 
considerații după nouă decenii”, Muzeul Național, nr. IX, MNIR, București, 1997, pp. 145-146.

4 ,,Mare farsor, mari gogomani”, [online] htt ps://ro.wikisource.org/wiki/Mare_farsor,_mari_
gogomani, accesat în 15.02.1018.
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40 de ani de domnie a Regelui Carol. Suma a fost pusă la dispoziția ministerului de 
agricultură, comerț, industrie și domenii, urmând a fi  acoperită în termen de 5 ani prin 
rate anuale egale prinse la bugetul de cheltuieli al ministerului începând cu 1 octom-
brie 1906”.5 S-au mai cerut câteva credite suplimentare în vederea fi nalizării lucrărilor 
expoziției și acoperirea cheltuielilor făcute de aceasta și pentru participarea diferitelor 
ministere la expoziție precum: Ministerul de Război, Ministerul de Finanțe, Ministerul 
de Culte, Ministerul Domeniilor, Ministerul Lucrărilor Publice ș.a.

În ceea ce privește locația expoziției, s-a decis ca ea să fi e amplasată în București, 
în zona Filaret, zonă cunoscută încă din 1848 după denumirea Câmpul Libertății. ,,În 
a doua jumătate a secolului al XIX-lea cînd și în ce împrejurări nu cunoaștem, Cîmpul 
Libertății a intrat în stăpînirea primăriei orașului care, prin licitații anuale, îl arenda 
acelora care doreau să-și pască vitele și în special bivolii pentru care locul era cît se 
poate de nimerit. (...) Cîțiva ani mai tîrziu, în 1894, primăria Capitalei avusese intenția 
ca acest loc atît de iubit de altădată, dar oarecum părăsit pe vremea aceea, să fi e trans-
format într-un ,,parc rustic municipal”, iar Epitropia Așezămintelor Brîncovenești ho-
tărîse să facă acolo un mare spital. Au trecut însă ani după ani și nu s-a înfăptuit nici 
unul nici altul din cele două planuri”.6 Acest loc a fost ales la sugestia lui Take Ionescu 
în 1905, astfel acel teren pustiu se va transforma surpinzător într-un nou parc, frumos 
amenajat, înconjurat de copaci, alei, fl ori; care în 1906 avea să găzduiască Expoziția 
națională. În ședința Consiliului comunal din 4 iunie 1905 s-au expus motivele care 
au dus la alegerea așezării Expoziției pe dealul Filaretului. Prin urmare motivele ale-
gerii locului sunt: ,,facilitatea de acces și poziția pitorească a locului; după închiderea 
Expoziției, orașul urma să rămână cu un parc, una din atracțiile Capitalei; primăria 
urma să facă exproprierile necesare pentru realizarea construcției parcului; a fost alea-
să ca locație zona de la Filaret, prin drenarea părților băltoase, crearea parcului și înfi -
ințarea a 2 străzi care vor mărgini parcul”.7 

Dr. Constantin I. Istrati, o personalitate importantă a epocii, a fost profesor uni-
versitar și membru al Academiei Române; a fost numit în funcția de Comisar General 
al Expoziției naționale a Jubileului regal din 1906. Cu ajutorul efortului depus, lu-
crând zi de zi, lucrările expoziției au reușit să fi e terminate la timp, astfel aceasta a 
fost inaugurată cu un protocol deosebit de fastuos la 6 iunie 1906. Dat fi ind trecutul 
zonei dealului Filaretului sau Câmpiei Libertății, un loc în care se obișnuia să se vadă 
prezența vacilor și bivolilor păscând, este de remarcat ambiția avută de organizatori 
în transformarea parcului. Parcul avea o panoramă foarte frumoasă asupra orașului, 
iar cu ocazia amenajării lui pentru Expoziție, toată lumea se putea bucura de lucru-
rile pe care le avea de oferit acesta. ,,Prima săpătură la terasamente s-a început la

5 ,,Împlinirea unui Regat 1866-1906 Expoziția Generală Română 1906”, [online] htt p://www.
bibnat.ro/dyn-doc/EXPOZITIA%20DE%20LA%201906%20-%201.pdf, p. 14, accesat în 
16.02.2018

6 George Potra, Din Bucureștii de ieri, vol. I, București, 1990, p. 337.
7 Epoca, anul XI, nr. 149, 4 iunie 1905, p. 2 .
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15 iunie 1905”.8 În luna septembrie a anului 1905 încep lucrările de amenajare a 
Câmpiei Libertății. Lucrările au fost conduse de arhitectul peisagist francez Édouard 
Redont, el este cel care a realizat Parcul Bibescu (în prezent Nicolae Romanescu) din 
Craiova. În 1900, planurile parcului Bibescu din Craiova, au primit medalia de aur în 
cadrul Expoziției Universale de la Paris, organizată în același an. Planurile de arhitec-
tură, pavilioanele și diferite alte clădiri au fost realizate de arhitecții Ștefan Burcuș și 
Victor G. Ștefănescu, arhitectul Ion D. Berindey a fost inspectorul general al Expoziției. 
Au fost implicați și alți arhitecți precum: D. Maimarolu, Atanasie Bolintineanu, frații 
Cerchez, E. Grant ș.a. Acestea sunt personalitățile care au reușit, în mai puțin de un 
an o performanță de neimaginat. Mlaștina a fost secată, pământul nivelat, totul fi ind 
pregătit pentru construirea aleilor, monumentelor, palatelor, pavilioanelor. S-au fă-
cut eforturi impresionante pentru nivelarea pământului, plantarea de pomi și arbuști, 
astfel ,,pentru nivelarea terenului a fost nevoie să se deplaseze 575.056 m.c. de pă-
mânt, iar pentru amenajarea lui ca decor și umbră s-au plantat 4.206 arbori mari, 5.983 
conifere, 48.215 arbuști diferiți, 49.200 plante forestiere, 8.400 plante cu fl ori variate, 
97.950 plante înfl orite, 3.500 kg sămînță pentru iarbă și 4.500 m.c. de îngrășăminte9.” 
Cu ajutorul acestor cifre ne dăm seama de munca imensă, numărul mare al oamenilor 
și totodată efortul depus al tuturor celor care au luat parte la amenajarea acestui loc. 
Consider că acest lucru nu ar fi  fost posibil dacă cei din conducere nu erau acești arhi-
tecți pricepuți amintiți anterior. Intervalul de timp necesar pentru ca Expoziția să fi e 
gata a fost de 11 luni, din care s-a lucrat și iarna, mai precis 3 luni. Este normal ca acest 
interval de timp în care s-a construit expoziția să ni se pară un interval scurt, având 
în vedere condițiile în care au lucrat și difi cultate terenului pe care se construia. Însă, 
se lucra umăr la umăr pentru realizarea acestui obiectiv. Spre deosebire de Expozițiile 
europene, intervalul cronologic este scurt: ,,Pentru expozițiunea din Paris organizato-
rii ei au avut patru ani, pentru aceea a Mileniului din Budapesta trei ani, pentru aceea 
delà Liège șease ani. Organizatorii expoziției generale din București în frunte, cu dl 
dr. Istrati au avut în realitate numai 11 luni, din care 3 luni de iarnă. Munca astfel era 
grea, timpul era scurt și totuși la timpul anumit expoziția a fost gata, vestind gloria, 
mândria și puterea acestei țări fericite. Dintre pavilioanele statelor străine”.10

Din mărturisirile realizatorilor expoziției merită sa amintim următoarea afi rmație: 
,,Munca era grea, timpul era scurt, dar lucram pentru o idee mare, sărbătoream o dată 
memorabilă. Expoziția avea să se deschidă în bubuitul tunurilor bateriei Carol I de la 
Calafat”.11 ,,Realizarea expoziției în totalitatea sa a însemnat, că pe o suprafață de 41 

8 Ion Bulei, Atunci când veacul se năștea lumea românească 1900-1908, București: Editura Emi-
nescu, 1990, p. 372.

9 George Potra, op.cit. p. 337.
10 Coriolan Pop, „Expoziția generală din București”, Tribuna, anul X, nr. 151, 12/25 august 1906, 

p. 1.
11 Cornelia Apostol, Mariana Neguțu, „Expoziția Generală Română din 1906. 90 ani de la orga-

nizare”, Muzeul Național, nr. X, MNIR, București, p. 116.
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ha s-au deplasat 575.000 metri cubi de pământ, construcțiile provizorii și defi nitive au 
ocupat 35.000 metri pătrați”.12 ,,Martor al evenimentului tânărul copist pe atunci la 
Ministerul Afacerilor Străine cunoscut diplomat de mai târziu, Alexandru Telemaque 
scria în jurnalul său că ,,imensul parc amenajat pe un vast teren, că cu 9 luni mai îna-
inte era încă mlăștinos și de zeci și zeci de ani constituia locul ales de bivolari pentru 
păscutul vitelor lor în timpul verii și al scufundării bivolilor în mlaștină în orele de 
arșiță a soarelui din lunile august și iulie”.13

Au fost aduse și stânci pentru a crea o impresie frumoasă vizitatorilor. Amenajarea 
cu stânci și construcția de cascade mari din fața Palatului Artelor a fost realizată de 
inginerul Vasile Petrescu; terasa a fost realizată sub conducerea arhitectului Remus 
Iliescu. Tot în această perioadă începe construcția Arenelor Romane, sub conducerea 
inginerului Elie Radu. Arenele Romane sunt construite pentru a aduce aminte de tre-
cutul glorios al romanilor. ,,C.I. Istrati,s-a gândit să dea o idee de felul cum se desfășu-
rau jocurile și distracțiile la romani și între Institutul Meteorologic și Biserica Cuțitul 
de Argint, s-au construit Arenele Romane”.14

Arenele au formă de amfi teatru, în față se afl a scena, iar în jurul ei sunt locurile 
pentru spectatori. De asemenea, mai sunt construite Biserica ,,Cuțitul de Argint”, un 
Pavilion Regal, Palatul Artelor, Muzeul Etnografi c. Zona începe încet să prindă con-
turul unui ansamblu de clădiri, a unu complex organizat minuțios și uluitor. Una din 
principalele atracții ale Expoziției era lacul de 2 hectare, avea și o poziție strategică 
bună, era situat chiar la mijlocul expoziției. Pe lac se afl au numeroase gondole, dar și 
un mic vaporaș care făcea curse regulate de la un mal la altul. În special în zilele toride, 
lacul atrăgea mai multe persoane deoarece oferea o adiere răcoritoare, mult așteptată 
în zilele toride. Intrarea în Expoziție se făcea pe la sfârșitul străzii 11 Iunie, aceasta con-
stituia și intrarea principală. Expoziția cuprindea spațiul ce urca pe dealul Trocadero 
și se termina în șoseaua Șerban Vodă. În partea dreaptă ajungea până la uzina Wolf și 
se continua până la Institutul Meteorologic. În concluzie, chiar dacă au fost propuse și 
alte locuri din București, pentru organizarea Expoziției, motivele câștigătoare au fost 
cele aduse în favoarea alegerii zonei Filaretului. Astfel, această zona era una cu un 
acces facil, avea o poziție pitorească iar, orașul benefi cia de un parc în urma închiderii 
expoziției. De asemenea, locul ales pentru amplasarea Expoziției, în urma lucrărilor și 
cu prilejul jubileului va deveni ,,Parcul Carol”. 

Rolul Expoziției jubiliare, Comisarul general al Expoziției jubiliare din 1906

Expoziția națională a Jubileului regal din 1906, avea să prezinte atât românilor de 
pretutindeni, cât și celorlalte țări, o parte a trecutului istoric glorios și totodată o parte 
a progresului dobândit. Nu era o expoziție unde fala și trufi a triumfau, ci era o expo-

12 Ibidem, p. 116.
13 „Elie Miron Cristea și Expoziția jubiliară de la București din 1906”, Angvstia 13, 2009,

p. 131.
14 Ion Bulei, op.cit., p. 375.
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ziție, în care se aducea mulțumire Regelui, pentru că a fost alături de români, chiar 
dacă originile sale nu erau românești. Privind activitatea sa, putem afi rma faptul că: 
odată ajuns pe meleagurile românești, Carol I nu s-a gândit să-și îndeplinească idea-
luri proprii, ci a fost ferm hotărât în a contribui la dezvoltarea statului în fruntea căruia 
se afl a. Cele mai importante momente realizate în cei patruzeci de ani de la venirea în 
țară a lui Carol I sunt: obținerea independenței naționale și proclamarea României ca 
Regat, dar nu putem să trecem cu vederea peste: dezvoltarea industriei, modernizarea 
economiei, construirea căilor ferate și a gărilor, punerea bazelor navigației fl uviale și 
maritime moderne, ș.a.

Ca să înțelegem mai bine modul în care s-a format această Expoziție, consider că 
este imperios necesar să facem o incursiune în Bucureștiul ,,de altă dată”. Astfel, capi-
tala Regatului se prezenta la Jubileu înfățișând un oraș modern, cu un aspect pitoresc. 
Spre deosebire de situația actuală a Capitalei, în 1905 francezul André Bellessort vor-
bește despre un ,,București vesel, înecat în verdeață (...) chiar în centru, clădiri înconju-
rate de curți și grădini mari15.” În acea perioadă densitatea populației bucureștene era 
foarte scăzută, în raport cu suprafața localității. ,,După cum ne-o spun datele statistice, 
la o suprafață de 5.600 de ha. Din care numai 3.300 ha. erau locuite, se raportau 300.000 
de locuitori, ceea ce înseamnă o densitate de 130 m.p. de locuitor, în timp ce Parisul 
dispunea de numai 35 m.p. de locuitor, iar Pesta de 65 m.p. de locuitor”.16

O caracteristică a Bucureștiului ,,de altă dată” este reprezentată de amestecul occi-
dentalismului cu orientalismului. De asemenea, acest lucru se vedea nu numai în ar-
hitectură, ci și în rețeaua stradală a capitalei. Străzile îndurau amestecul dintre vechi 
și nou. În acest sens, este important să-i amintim pe Emilian Pake-Protopopescu și pe 
Nicolae Filipescu, personalități politice importante ale epocii, ambii primari ai orașului, 
sub îndrumarea cărora s-au construit noi bulevarde în București și s-au efectuat diver-
se lucrări de modernizare. În anul 1906, Primăria capitalei începe o amplă acțiune de 
asfaltare. Aceasta a cuprins ,,asfaltarea atât a părței carosabile și a trotuarelor, ce urma 
să se încheie la 1 noiembrie 1907, valoarea totală a lucrărilor ridicându-se la suma de 
1.500.000 lei”.17 Bineînțeles, străzile care urmau să fi e asfaltate erau indicate de primă-
rie. Bucureștiul, oraș modern, era ,,iluminat cu gaz aerian și electricitate18”, avea o rețea 
de tramvaie trase de cai, dar și tramvaie care foloseau electricitatea. De asemenea, capi-
tala găzduia și gările Filaret și Nord acestea fi ind gările principale, la care se mai adau-
gă și cele mai puțin solicitate precum: Halta Cotroceni, Gara Dealul Spirei și Gara Obor.

Toate aceste lucruri aveau să îi întâmpine pe vizitatorii Expoziției Generale Române 
din 1906. Un lucru nou pentru vizitatori era și ghidul special editat al Bucureștilor. 
Acesta cuprindea lucruri importante precum: porțile de intrare în oraș, gările, amănun-
te în legătură cu serviciul de poștă, telegraf, telefon, informații cu privire la transport 

15 Maria Ioniță, „Bucureștii în ajunul jubileului din anul 1906”, Muzeul National, X, 1998, p. 107.
16 Ibidem. 
17 Ibidem, p. 109.
18 Eleonora Cofas, Carmen Constantinescu, op.cit., p. 149.
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(tramvai,trăsură),dar și costurile acestuia, informații cu privire la restaurante și hote-
luri, dar și informații despre viața culturală a orașului (concerte, reprezentații teatrale, 
muzee). Referitor la ceea ce privește rolul principal al Capitalei în cadrul Expoziției 
jubiliare, putem să afi rmă faptul ca a fost îndeplinit pe deplin. Astfel, rolul principal 
a fost acela de a oferi un cadru ospitalier, având în vedere faptul că Bucureștiul a fost 
gazda acestui eveniment. Prin urmare, atât cei afl ați la conducerea orașului, cât și cei 
care au participat la organizarea Expoziției au făcut tot posibilul ca fi ecare vizitator 
să se simtă cât mai bine și să fi e înconjurat de cele necesare. Vizitatorii s-au bucurat 
de locuri de cazare începând de la hoteluri până la cazarea în internatele școlilor și a 
garnizoanelor militare în ideea de a suplimenta locurile. S-au bucurat și de activitățile 
pregătite special în cadrul Expoziției, dar și de activitățile culturale ale orașului având 
la dispoziție o serie de concerte și de reprezentații teatrale. Capitala a avut și un rol im-
portant în arhitectură. În timpul domniei lui Carol I s-au construit clădiri importante, 
iar orașul a trecut printr-o serie de schimbări în ceea ce privește imaginea. Astfel, ora-
șul seamăna tot mai mult cu capitalele Europene și ajunge să fi e numit ,,micul Paris”. 
Totodată, legătura cu Parisul a fost una mai amplă, deoarece acest oraș a fost perceput 
ca un model pentru realizarea mai multor lucrări publice din această perioadă. Un 
moment important în construcțiile care s-au realizat în București este reprezentat de 
construirea Parcului Carol I în 1906.

Dr. Constantin I. Istrati a fost numit Comisarul general al Expoziției Naționale din 
1906. Numirea lui s-a făcut prin decretul nr. 3.018 din 20 mai/ 8 iunie 1905. „Carol I, 
Prin grația lui Dumnezeu și voința națională, Rege al României, La toți de față și vii-
tori sănătate: Asupra raportului ministrului Nostru secretar de Stat la departamentul 
agriculturei, industriei, comerciului și domeniilor sub No. 38. 881 din 20 Maiu 1905, 
Am decretat și decretăm: Art. I. D. Dr. C. Istrati, membru al academiei, profesor la 
Universitatea din Bucuresci, senator și fost ministru, se numesce comisar general al 
exposițiunei naționale, ce va avea loc în anul 1906. Art. II. Ministrul Nostru secretar de 
Stat la departamentul agriculturei, industriei, comerciului și domeniilor este însărcinat 
cu executarea acestui decret. Dat în Bucuresci, la 20 Maiu 1905. Carol Ministrul agri-
culturei, industriei, comerciului și domeniilor, Ion N. Lahovari. No. 3.018”.19 

Dr. Constantin I. Istrati avea experiență în organizarea de expoziții deoarece în 
1903 a organizat o expoziție de știință pură și aplicată la București dedicată dezvoltării 
culturale economice românești. Această expoziție a fost prima de acest gen din țară, 
fi ind o realizare importantă pentru viața științifi că românească. Consider că succesul 
acestei expoziții a fost unul din motivele pentru care a fost numit în funcția de Comisar 
general al Expoziției jubiliare din 1906. Constantin I. Istrati s-a născut la 5 septembrie 
1850 la Roman. A avut o educație bună. A studiat limba franceză, a urmat cursuri 
la Academia Mihăileană din Iași, unde s-a distins prin rezultate bune și a fost obser-
vat de Carol Davila și adus la București. În continuare a urmat cursurile Facultății 

19 Monitorul Ofi cial, nr. 43 din 26 mai/ 8 iunie 1905, p. 1650.
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de Medicină, unde l-a avut profesor pe Carol Davila care preda chimia. La 20 iunie 
1877 susține teza de doctorat în medicină și chirurgie. C. I. Istrati era adept al învățării 
prin știință și a avut un rol important în ,,ideea ridicării generațiilor viitoare și a țării, 
prin știință20.” Activitatea sa profesională este dovada pură în acest sens: ,,în anul 1875 
participă la înfi ințarea Societății Studenților în Medicină, iar în anul 1876 devine pre-
ședintele acesteia. (...) prin munca asiduă a fost și fondatorul Societății de Științe din 
România, în 1890, dar și al Asociației Române pentru Înaintarea și Răspândirea Științei 
(ARPIS), care a luat fi ință în 1902”.21

La inițiativa lui C. I. Istrati, membrii Societății Studenților în Medicină doresc să 
primească instrucție militară pentru a se înrola voluntar în campania din Turcia din 
Războiul de Independență. ,,Ca șef de secție al Crucii Roșii își face datoria față de țară 
în timpul războiului de independență (1877-1878). Va îngriji soldați bolnavi de tifos, 
atît români cît și otomani, și el însuși se va molipsi de această boală”.22 Activitatea 
științifi că a lui Constantin I. Istrati este foarte bogată. Dintre numeroasele realizări 
amintim faptul că este primit ,,în anul 1884 membru al Societății de Chimie din Paris. 
Este ales și membru al Societății de Chimie din Berlin. (...) descoperă o clasă de colo-
ranți fără azot, pe care le numește franceine. La expoziția internațională de la Paris, 
în anul 1889, primește medalia de aur pentru franceine, precum și gradul de Ofi țer al 
Instrucției Publice din Franța. Tot în același an, 1889, obține pentru franceine brevetul 
nr. 197.135”.23 În ceea ce privește publicațiile, articolele și studiile pe care C.I. Istrati 
le-a scris se găsesc în gazete științifi ce, dar și în alte gazete precum: ,,Viitorul”, ,,Oltul”, 
,,Vulturul”. În cea mai mare parte, corespondența lui este alcătuită din schimburile 
de scrisori cu oameni de știință renumiți, atât din străinătate (Franța, Elveția, Rusia) 
cât și din țară. Constantin I. Istrati moare la Paris, în 1918. În anul 1924, în „Buletinul 
Comisiunii Monumentelor Istorice” apare necrologul lui: ,,Grele zile, causate de răsbo-
iu, în cursul cărora s’a întrerupt apariția acestei publicații ne-au împiedecat de a face 
cunoscut trecerea la cele veșnice a Doctorului C.I. Istrati și a lui C.C. Arion. Savantul 
Doctor. C.I. Istrati, a cărui înclinare spre istorie se manifesta prin frumoasele pagini 
consacrate lui Béchamp, Alexie Marin, Aman, Davila, bisericilor lui Ștefan-cel-Mare – 
și mai ales prin organisarea exposiției retrospective din 1906, și a museului său perso-
nal, ce represinta toate fasele de desvoltare ale poporului nostru, de la preistorie pănă 
la amintirile rămase de la Alexandri, – fu ales Președinte al Comisiunii la 16 Octombre 
1913, după moartea lui Ion Kalinderu. Sub îndemnul inimii sale calde și patriotismu-
lui său luminat Comisiunea își continuă lucrările pănă la evacuarea Bucureștilor în 
toamna anului 1916. La 20 Iaunuarie 1918, în grele ceasuri ale hotărîrilor dela Buftea, 

20 Constanța Rizescu, Ana Carat, Adriana-Elena Tăerel, „Dr. Constantin Istrati …”, [online] 
studii.crifst.ro/doc/2012/2012_4_16.pdf, p. 353, accesat în 22.02.2018.

21 Ibidem. 
22 Constantin Dobrescu, Carmen Băjenaru, Dr. Constantin Istrati, p. 9, [online] htt p://astra.iasi.

roedu.net/pdf/nr77p9-11.pdf, accesat în 20.04.2018
23 Constanța Rizescu, Ana Carat, Adriana-Elena Tăerel, op cit., p. 355.
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el se stingea de durere la Paris, el care fusese unul din protagoniștii intrării României 
în războiu”.24

Consider că distinsa activitate, atât științifi că, cât și culturală și socială l-au făcut pe 
Constantin I. Istrati un lider potrivit pentru funcția de Comisar general al Expoziției 
naționale a Jubileului regal din 1906. De-a lungul vieții meritele sale au fost răsplătite 
prin diferite medalii și decorații. Pentru recunoașterea meritelor sale în Războiul de 
Independență a primit ,,Medalia de aur”, turcii îi conferă decorația ,,Medgidie”, pen-
tru îngrijirea prizonierilor otomani. De asemenea, Constantin I. Istrati a fost un mare 
iubitor de istorie, astfel încât a colecționat documente care se referă la diferite regiuni 
ale țării, dar cu preponderență la Moldova și Basarabia. A scris și o mulțime de bio-
grafi i ale personalităților românești importante precum: Alexandru Ioan Cuza, Vasile 
Alecsandri, Zota și Cihac, întemeietori ai „Societății de Medici și Naturaliști din Iași”. 
O personalitate importantă precum cea a doctorului Constantin Istrati s-a bucurat de 
prezența unor prieteni precum: Carol Davila, profesorul universitar (profesor de drept 
penal) George Tocilescu, fratele istoricului Grigore Tocilescu și mai ales de prețuirea și 
prietenia lui Bogdan Petriceicu Hașdeu.

Pentru a mulțumi și a omagia toată munca și tot efortul pe care acest ilustru domn, 
pe nume Constrantin I. Istrati l-a realizat, mai ales în perioada Expoziției; în parcul 
Carol I din București, în fața Pavilionului Industriei, ,,Statuia doctorului Constantin I. 
Istrati, operă în bronz a sculptorului Osacar Späthe a fost inaugurată la 4 noiembrie 
1928”.25 Această statuie a fost ridicată la nouă ani după moartea lui Constantin I. Istrati. 
Un grup de personalități importante ale vremii, din domeniul cultural și științifi c au 
propus înfi ințarea unui Comitet pentru ridicarea unui monument destinat să perpe-
tueze amintirea veșnică a doctorului Constantin I. Istrati. A fost lansat și o invitație 
cu privire la strângerea de fonduri din care avea să se realizeze statuia. ,,Cu ocazia 
comemorării a nouă ani de la moartea Dr. Constantin I. Istrati, o serie de personali-
tăți ale culturii și științei românești au luat inițiativa creării unui Comitet pentru ri-
dicarea unui monument dedicat acestuia. Din acest Comitet organizator făceau parte 
Grigore Trancu-Iași, Gheorghe Țițeica, Dr. I.N. Angelescu, Amiralul Niculai Gracoski, 
Gheorghe Gh. Longinescu, Ludovic Mrazek, E. Severin, Stelian Popescu, Emil Racoviță, 
președintele Academiei Române etc. care a lansat un apel pentru strângerea de fonduri. 
Imediat după lansarea apelului, s-au adunat peste un milion de lei26.” Statuia docto-
rului Constantin I. Istrati a fost amplasată, inițial, în apropierea Arenelor Romane, iar 
mai apoi a fost mutată și se afl ă lângă intrarea în Parcul Carol I, lângă fântâna Zodiac. 
Mai există un bust al lui Constantin I. Istrati, în Cimitirul Bellu din București, care 
veghează asupra mormântului său. Acest bust a fost realizat de sculptorul Raff aello 

24 „Dr. C.I. Istrati și C.C. Arion”, în Buletinul Comisiunii Monumentelor Istorice (BCMI), nr. 41 din 
1924, Craiova: Editura Ramuri, p. 143.

25 Statuia doctorului Constantin I. Istrati, [online] htt ps://ro.wikipedia.org/wiki/Statuia_doctoru
lui_Constantin_I._Istrati, accesat în 23.02.2018.

26 Ibidem, accesat în 20.04.2018.
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Romanelli. În total comisia de organizare a expoziției a fost alcăutită din: Comisarul 
general – Constantin I. Istrati; Ministrul domeniilor, agriculturii, comerțului și indus-
triei – Ioan Lahovary; fostul Ministrul de fi nanțe Emil Costinescu; Nicolae Filipescu; 
fostul guvernator al Băncii Naționale – Nicolae C. Șuțu; directorul general al poștelor 
– Grigore Cerkez; inginer și inspector principal – Elie Radu; generalul Bengescu-Dabija 
– senator și Alex. St. Bellu – agricultor. Expoziția națională a Jubileului regal din 1906 a 
avut în primul rând o semnifi cație națională. Expoziția trebuia să primească un număr 
mare de vizitatori printre care se numărau și românii din afara granițelor Regatului. 
Entuziasmați, grupuri mari de români au pornit spre capitală nu numai pentru a admi-
ra expoziția, ci și pentru că era un prilej de unire cu frații români din Regat. Acest lucru 
îi făcea să se simtă mai aproape unii de alții și semnifi ca unitatea și dorința tuturor de 
a ieși de sub dominație străina și de a se uni cu România. Consider că acest lucru a fost 
un pas important în ceea ce privește pregătirea Marii Uniri. Chiar dacă Expoziția avea 
un caracter național, alături de pavilioanele românilor s-au numărat din motive politice 
și câteva pavilioane străine precum cele ale Austriei, Ungariei, Italiei, Elveției, Franței 
și Germaniei; dar și pavilionul Comisiei Europene a Dunării, ,,de la a cărei înfi nțare 
se împlineau 50 de ani”.27 În ceea ce privește părerea lui Ion. N. Lahovary, Ministrul 
agriculturii, industriei, comerțului și a domeniilor; rolul expoziției era de ,,a arăta astfel 
țării și străinătății o icoană fi delă a muncii, a energiei poporului român și ca un inventar 
al avuției morale, intelectuale și materiale”.28 Această expoziție a marcat un moment 
important în consolidarea relațiilor pe plan internațional, deoarece, cu această ocazia, 
țările străine puteau să asiste la progres, în sensul că ele înțelegeau că România nu mai 
era o țară mică, ci deja se vedeau semne ale modernității din toate punctele de vedere. 
De aceea, toate progresele realizate în această perioadă sunt strâns legate de numele 
regelui Carol I. În concluzie, datorită eforturilor depuse de comisia de organizare și 
de Comisarul general al Expoziției, s-au putut atinge rolurile Expoziției și anume: este 
prima Expoziție care întrunește un număr așa de mare de vizitatori atât din Regat cât și 
din afara granițelor Regatului; totodată, cu această ocazia s-a tras un semnal de alarmă 
cu privire la dezvoltarea și progresul țării, iar în cele din urmă a constituit un pas în 
consolidarea relațiilor României pe plan internațional.

Inaugurarea solemnă

Festivitatea de deschidere a Expoziției a fost una, atât fastuoasă, cât și solemnă. 
În cadrul inaugurării Expoziției, populația prezentă la acest eveniment a avut ocazia 
să asculte discursurile unor personaje importante ale epocii, precum Regele Carol I și 
Regina Elisabeta dar și a celor care s-au ostenit să realizeze această Expoziție, din care 
amintim pe iluștrii Ioan N. Lahovary și Constantin I. Istrati. Festivitatea de deschide-

27 „Victor Deleu și participarea sălăjenilor la Expoziția Generală a României (1906)”, 
Caiete Silvane, 2016, [online] htt p://www.caietesilvane.ro/articole/2991/Victor-Deleu-si-
participarea-salajenilor-la-Expozitia-Generala-a-Romaniei-1906.html, accesat în 22.02.2018.

28 Cornelia Apostol, Mariana Neguțu, op.cit., p. 115.
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re a fost programată pentru data de duminică, 4 iunie 1906. În această zi nu a fost o 
vreme prielnică pentru a petrece timpul în aer liber deoarece a plouat. Prin urmare, 
data pentru deschiderea Expoziției a fost schimbată, astfel a fost aleasă data de 6 iunie 
1906. Așadar, marți, 6 iunie 1906 a fost ziua în care s-a inaugurat Expoziția. Vremea era 
plăcută, caldă și însorită având în vedere că în urmă cu două zile ploioase. ,,Un timp 
admirabil (cu două zile mai înainte, duminica, ploase și de aceea se amînase festivita-
tea)”.29 Atmosfera din preajma inaugurării era una vie, plină de emoție care cuprindea 
atât Bucureștiul cât și restul populației. Oamenii erau pregătiți pentru această sărbă-
toare, îmbrăcați frumos, în straie curate, se grăbeau să ajungă în dealul Filaretului și să 
prindă un loc cât mai bun care să le permită să vadă tot ce se va întâmpla în jurul lor la 
Expoziție. ,,De la 7 dimineața o animație neobișnuită pe străzile Capitalei. Mii de oa-
meni în haine de zile mari pornesc către Dealul Filaretului, unde ,,ca din basme a răsă-
rit în câteva luni un întreg oraș românesc, produs al muncii și inteligenței inginerilor și 
arhitecților români”. Pe strada 11 iunie, șiruri nesfârșite de trăsuri duc la serbare înalți 
demnitari, reprezentanți ai puterilor străine, oaspeți de peste hotare, ,,lumea înaltă” 
a societății românești. Pe lângă trăsuri, tramvaiele pline până la refuz cu oameni din 
toate clasele sociale. Cei care nu puteau merge cu trăsura sau cu tramvaiul mergeau pe 
jos. Grupuri, grupuri, poporul Bucureștiului se îndrepta spre Filaret”.30 De asemenea, 
pe străzi, pe lângă decorațiunile specifi ce acestei zile de sărbătoare, fl uturau steaguri 
parcă în sincron cu cele afl ate la balcoanele blocurilor. Toate acestea erau așezate pen-
tru a întâmpina cu respect și bucurie pe Regele Carol I și Regina Elisabeta.

Inaugurarea ofi cială a Expoziției avea să se realizeze în incinta Arenelor Romane. 
Acest loc strălucea în razele soarelui, iar scena și împrejurimile erau bogat împodobi-
te cu decoruri romane. Amfi teatrul era plin de spectatori dornici să asiste la această 
mare sărbătoare a României. Familia regală a plecat de la Palatul Regal în trăsuri îm-
podobite. Alaiul regal a fost însoțit de prefectul poliției colonelul D. Moruzzi, o es-
cortă de jandarmi călare, iar ,,în semn de omagiu au fost trase 101 salve de tun”.31 ,,La 
orele 10 dimineața, M.M.L.L. Regele și Regina și A.A.L.L.R.R. Principele și Principesa 
României, cu principii Carol și Elisabeta, precedați de Casele Regală și Princiară, au 
plecat din Palatul Regal în trăsuri de mare gală, având ca escortă un divizion de jan-
darmi. Plecarea majestății Lor din Palat a fost vestită cu 101 tunuri”.32 Cei care îi vor în-
soți pe suverani sunt: ,,ofi țerii Statului Major al Corpului 2 Armată, voi însoți pe M.S. 
Regele atât la ducere, cât și la înapoierea de Mitropolie”.33 Pe măsură ce cortegiul regal 

29 Ion Bulei, op.cit., p. 371.
30 Ibidem.
31 „Elie Miron Cristea și Expoziția jubiliară de la București din 1906”, în Angvstia 13, 2009,

p. 131.
32 Amintiri despre jubileul de 40 de ani de domnie a M.S. Regelui Carol I 1866-1906, București: 

Imprimeria Statului, 1906, p. 245.
33 „Omagiul Regelui Carol în cel de-al 40-lea an de domnie - 10 MAI 1906”, p. 15, [online] 

htt p://smap.mapn.ro/AMNR/Revista_072_2016.pdf, accesat în 30.04.2018.
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înainta, de pe la case și balcoane se aruncau cu buchete de fl ori în direcția trăsurilor. 
Toți cei care făceau parte din cortegiul regal erau nevoiți să respecte o anumită ținute: 
,,Ținuta va fi  de ceremonie, cu pantaloni în cizme și trupa cu mănuși de bumbac. Toți 
comandanții superiori de trupă, precum și acei de regimente și batalioane, cu ajutoa-
rele lor, vor fi  călări”.34 Aproximativ 300 de notari, primari și reprezentanți ai satelor 
din Ilfov, îmbrăcați în costume naționale, s-au așezat la intrarea principală în Expoziție 
pentru a întâmpina și pentru a saluta oaspeții. La ora zece apare suita regală. Regele 
Carol I, Regina Elisabeta, prințul Ferdinand și principesa Maria au participat la cere-
monia de deschidere. 

O mulțime de invitați își făceau intrarea în incinta Arenelor romane. Printre in-
vitații cei mai de seamă se număra și Carol Lueger, primarul Vienei, care a asistat la 
inaugurare. Alți invitați de seamă au fost miniștrii împreună cu soțiile lor, președinții 
Corpurilor legiuitoare, rectorul Universității, administratorul domeniului coroanei, re-
prezentanți ai corpului diplomatic. Majestatea Sa, Regina Elisabeta, a fost cea care a tă-
iat ghirlanda pentru a deschide Expoziția. ,,Intrarea în incinta Expoziției fi ind închisă 
printr-o ghirlandă cu fl ori, M.S. Regina a primit din mâna ministrului ,,foarfece cu care 
a tăiat ghirlanda arătând că intrarea e deschisă”.35 Doi tineri și patru fete țineau ghir-
landa alcătuită doar din trandafi ri aranjați pe o panglică tricoloră. Cu această ocazie, 
domnul comisar general a oferit Reginei și Principesei Maria buchete de fl ori foarte 
frumoase. Pentru început s-a intonat Marșul Solemn al Jubileului, imn care era destinat 
pentru a-l slăvi pe Regele Carol I, compus de muzicianul D. Mărgăritescu. ,,Îndată ce 
Majestățile Lor și Altețele lor Regale au luat loc pe estradă, toate muzicile militare, sub 
conducerea D-lui inspector al muzicilor, au intonat ,,Marșul solemn al Jubileului”, imn 
de slavă, închinat M. S. Regelui și compus de D-nul Mărgăritescu. Când s’a terminat 
imnul, a urmat serviciul religios, slujit de I.P.S.S. Mitropolitul Primat. Apoi pe când în-
altul Prelat stropia cu aghiazmă pe Majestățile și Altețele Lor, chemând binecuvântă-
rile Cerului pe Familia Regală și pe Țară, corul dela Mitropolie, dimpreună cu cel dela 
Doamna Bălașa, cânta: ,,Pre Tine Te lăudăm”, sub conducerea D-lui Wachmann”.36 
După aceea au urmat o serie de discursuri rostite pentru a omagia această zi, primul 
care a rostit discursul fi ind Ioan Lahovary.

Publicul putea să viziteze Expoziția între orele 8 și 24, iar „taxa de intrare varia 
de la unu la doi lei”.37 Expoziția avea să se închidă la 1 noiembrie 1906, dar s-a închis 
mai târziu, la data de 23 noiembrie 1906. În această perioadă în care a fost deschi-
să Expoziția ,,numărul vizitatorilor s-a ridicat la aproximativ 2.000.000”.38 Costurile 

34 Ibidem, p. 17.
35 Elie Miron Cristea, op.cit., p. 132.
36 Amintiri despre jubileul de 40 de ani de domnie a M.S. Regelui Carol I 1886-1906, p. 246.
37 Participarea mitropoliei române unite la expoziția jubiliară de la București (1906), [online] htt p://

diam.uab.ro/istorie.uab.ro/publicatii/colectia_auash/annales_6/22.pdf p. 177, accesat în 
30.04.2018

38 Ibidem, p. 177.
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Expoziției au fost mai mari decât se așteptau autoritățile. Astfel: ,,Costul expoziției a 
fost estul de mare: 6.600.000 lei. Veniturile: circa 1.500.000 lei, la care se adăugau însă 
frumosul parc al Filaretului (o valoare de circa 3.000.000 lei), mișcarea comercială foar-
te vie, ceea ce făcuse să se resimtă înviorător sporul la impozitele indirecte. Succesul 
moral, foarte însemnat putea trece și el în contul ,,veniturilor”. Cheltuielile mari, mai 
mari decît cele prevăzute inițial, fusese determinate de prelungirea Expoziției cu 
aproape o lună de la 1 noiembrie 1906, dată la care trebuia să se închidă iluminatul 
electric (400.000 lei), de construirea Peșterii celei mari de sub Palatul Artelor (cu peste 
100.000 lei mai mult), de completările de construcție de la mai toate pavilioanele, de 
,,datoriile ospitalității” atît pentru românii din afara Regatului, cît și pentru țăranii 
aduși din toate colțurile țării (organizarea de trenuri, cazarea lor, circa 350.000 intrări 
gratuite sau foarte reduse – 10 bani). Până la urmă cheltuielile efective s-au evaluat 
la circa 2-2,5 milioane”.39 La fi nalul Expoziției, Ioan Lahovary a mulțumit Corpurilor 
legiuitoare (care au acordat creditele necesare), colaboratorilor săi, guvernelor străine 
care au avut un pavilion în cadrul Expoziției. ,,În cursul acestor luni am trăit zile ne-
uitate, am cunoscut momente de bucurie și de mîndrie națională. Am putut constata, 
cu o legitimă satisfacțiune ce loc a știut să cîștige printre națiunile Europei, România 
de astăzi (...) Am voit să arătăm și străinilor și românilor ceea ce a fost odinioară 
România și ceea ce este azi”.40 În discursul lui Ioan Lahovary se simte un sentiment de 
tristețe și un sentiment nostalgic, deoarece vorbele pe care le-a rostit ministrul dome-
niilor, agriculturii, comerțului și industriei au fost rostite cu mândrie dar, Expoziția 
a ajuns la fi rescul sfârșit. În anul 1906, punctul principal de atracție al românilor era 
Expoziția națională de la București. Deși sumele investite pentru aceasta au fost foarte 
mari, scopul expoziției a fost atins. În primul rând, s-au arătat progresele României, 
în doilea rând, a avut un impact internațional în consolidarea relațiilor României cu 
celelalte state europene și nu în ultimul rând a avut un puternic rol în consolidarea 
relațiilor dintre români, datorită prezenței românilor din afara granițelor României. 
Expoziția avea următoarele diviziuni: ,,agricultura; silvicultura; horticultura; crește-
rea vitelor și zootehnia, piscicultura, pescuitul; minele și carierele; industriile; geniul 
civil și militar: arhitectura, mecanica, electricitatea, mijloacele de transport, armata; 
instrucțiunea și educațiunea, instrumentele și procedurile generale ale literelor, știin-
țelor și artelor; artele frumoase; higiena, asistența publică și economia socială; cultul; 
trecutul”.41 Acestea fi ind principalele domenii de dezvoltare ale României.

39 Ioan Bulei, op.cit., p. 397.
40 Ibidem, p. 398.
41 ,,Împlinirea unui Regat 1866-1906 Expoziția Generală Română 1906”, p. 17, [online] htt p://

www.bibnat.ro/dyn-doc/EXPOZITIA%20DE%20LA%201906%20-%201.pdf, accesat în 
30.04.2018.
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Discursurile

După serviciul religios, primul care a ținut discurs a fost Ioan Lahovary, Ministrul 
Domeniilor, Agriculturii, Comerțului și al Industriei, care a fost urmat de Constantin 
I. Istrati, Comisarul general al Expoziției, iar cel care a încheiat seria discursurilor a 
fost însuși Regele Carol I. Discursul domnului Ioan Lahovary a început prin a reme-
mora evenimentele petrecute la data de 10 mai 1866, momentul când prințul Carol de 
Hohenzollern a înaintat în fața românilor. ,,Sire, În ziua de 10 Maiu 1866, când poporul 
Capitalei, eșind înaintea Prințului Carol de Hohenzollern, cu o nemărginită bucurie, 
a salutat pe noul său Suveran, România nu știa despre Alesul său nimic decât că era 
de neam mare și crescut în nobilele și severele tradițiuni ale unei familii ilustre. Dar 
națiunea întreagă, cu acel instinct singur care, în momentele istorice, luminează con-
știința popoarelor, simțea că acea zi era o zi mare, sfârșitul unui lung trecut de neno-
rociri, începutul unei ere noi de muncă, de luptă, de jertfă, dar totodată de glorie și 
fericire”42. Un lucru important pe care l-a subliniat ministrul este acela că „guvernul 
și Parlamentul au hotărât ținând cont de voința națiunii ,,că spre a sărbători jubile-
ul primului nostru rege, nu era mijloc mai nimerit decât a organiza prima Expoziție 
Generală Națională a României și a arăta astfel țării și străinătății, o icoană fi delă a 
muncii, a energiei poporului român și ca un inventar al avuției morale, intelectuale 
și materiale cu care în cursul unei lungi și fecunde domnii și-a îmbogățit patrimoniul 
național”.43

Toți cei prezenți erau conștienți de prosperitatea acumulată în cei patruzeci de ani 
astfel, cuvintele domnului ministru Ion Lahovary au fost rostite în numele românilor: 
,,N-a fost înșelată, Sire poporul român, nici în credință, nici în nădejdea sa; și astăzi, 
după 40 de ani de Domnie ai Majestăței Voastre, întorcându-ne privirile îndărăt, vă-
zând de unde am plecat și unde am ajuns, putem privi trecutul cu mândrie și viitorul 
cu încredere. Sire, Țara peste care ași fost chemat a domni, și pe care ași adus-o la un 
grad de prosperitate necunoscută până azi, a fost multă vreme asuprită și nenoroci-
tă”.44 La sfârșitul discursului domnului ministru Ion Lahovary Arenele romane răsu-
nau de uralele spectatorilor. În continuare, dr. Constantin I. Istrati a salutat „pe primul 
și marele rege al României”,45 apoi a subliniat în discursul său continuitatea poporului 
român și totodată unitatea acestuia, în hotarele vechii Dacii. ,,Noi, urmașii dela răsărit 
ai marelui popor, după 18 veacuri dela Traian, viteazul și neuitatul Împărat care ne-a 
adus aci, Te salutăm pe Tine, primul și marele nostru Rege, Te salutăm însă după o 
domnie de 40 de ani (...) Din înălțimile unde plutesc sufl etele celor ce au lucrat pentru 
primenirea și fericirea omenirii, Decebal, Traian și faimoșii luptători, ne privesc astăzi 
pe noi, urmașii lor, sărbătorind în o parte din Dacia Felix fapta de pace și propășire, lu-

42 Amintriri despre jubileul de 40 de ani de domnie a M.S. Regelui Carol I 1886-1906, p. 245.
43 Elie Miron Cristea, op.cit. p. 132.
44 Amintriri despre jubileul de 40 de ani de domnie a M.S. Regelui Carol I 1886-1906, pp. 246-247.
45 Elie Miron Cristea, op.cit. p. 132.
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crarea ce vederează vieața și îndemânarea poporului român și năzuințele sale spre vi-
itor”.46 Mai apoi a omagiat faptele marilor voievozi români precum: Mircea cel Bătrân, 
Ștefan cel Mare, Mihai Viteazul, fapte continuate și concretizate și în epoca modernă 
prin câștigarea independenței. Și discursul domnului Constantin Istrati a fost răsu-
nător și cuvintele rostite erau din inimă, astfel că și acest discurs a avut o încheiere la 
fel de frumoasă ca și sărbătoarea pe care o aniversau. „Sunt patruzeci de ani de când, 
sosit în mijlocul nostru, și întrupându-Vă în nevoile neamului, Majestatea Voastră ați 
muncit, zi cu zi, cu pricepere și dor spre înălțarea României. Din o țară ce aproape nu 
mai era de sine stătătoare, astăzi suntem un Regat neatârnat; din un popor ce eșia abia 
la lumină, prin lupte grele, după veacuri de urgie și despoiare, azi suntem un popor 
liber, cu vieața asigurată și știutor de menirea sa. (...) Țara întreagă și mai ale săteanul 
român s’a deosebit și acum în lupta pașnică, ca și la 1877 la lupta aprigă, prin voința sa 
și chiar prin jertfele ce a făcut. Să mulțumim tuturor din inimă”.47

Regele Carol I a fost cel care a rostit următorul discurs. Majestatea sa a avut un 
discurs extraordinar de impresionant, în care a rememorat toate întâmplările, lui în 
țară și a mulțumit divinității pentru acest lucru. Emoționat de cuvintele frumoase ros-
tite cu puțin timp în urmă, M.S. Regele, răspunzând acestor cugetări, a zis cu o voce 
puternică, care răsuna în întreaga Arenă: Din toată inima vă mulțumesc pentru căldu-
roasele urări ce Ni le adresați, Reginei și Mie, în această solemnă împrejurare. Privirile 
retrospective ce aruncați asupra României de ieri, cu date și fapte, așa de nemerite, 
pun la iveală, în mod izbitor, progresele îndeplinite de România de astăzi. Salut, dar, 
cu o adâncă bucurie sufl etească prima noastră Expoziție națională, adevărată serbarea 
a muncii românești și vrednica încoronarea a 40 de ani de lupte și silințe”.48 Asemenea 
predecesorilor săi și Majestatea Sa, Regele a vorbit despre trecut și despre faptele mă-
rețe începând de la Traian și a continuat cu o privire spre viitor, spre ceea ce ar putea 
face țara, deoarece aceste ,,necazuri și nenorociri” cum au fost numite anterior au fost 
doar un imbold pentru români. Astfel, drumul spre viitor va fi  pe căi sigure, care vor 
aduce rodnicia. În continuare Regele Carol I a vorbit despre progresele pe care Regatul 
le-a acumulat în cei patruzeci de ani, în special referindu-se la mijloacele de transport 
și la industrie. ,,Numai acei cari cunosc punctul de plecare, adică starea noastră de 
acum 40 de ani, vor putea să judece cu dreptatea minunata transformare ce s’a înde-
plinit pe tărâmul agriculturii, industriei și mai ales pe acel al mijloacelor de transport. 
Îmbunătățirea acestor din urmă prin înfi ințarea căilor ferate, a încincit exportul nostru 
de cereale și a mărit în aceeaș proporțiune avuția Țării. La rândul său, industria, deși 
încă în periodul de creștere, a luat deja un avânt îmbucurător, care promite să îndestu-
leze o bună parte din trebuințele noastre. Putem fi  mândri, dar de acest mare pas îna-
inte, care a deșteptat un simpatic răsunet și peste hotare, în aceste țări cari ne-au făcut 
cinste a lua parte la sărbătoarea noastră. Să nu uităm însă a îndrepta prinosul recunoș-

46 Amintiri despre jubileul de 40 de ani de domnie a M.S. Regelui Carol I 1886-1906, p. 249.
47 Ibidem, p. 250.
48 Ibidem, p. 251.



204

tinței noastre către acei bărbați de Stat, cari au îndrumat poporul pe această spornică 
cale, întinzând astfel, și asupra muncii pașnice, falnica deviză a Coroanei de Oțel: Prin 
noi înșine”.49 În încheierea discursului. Majestatea Sa, Regele Carol I și-a arătat mulțu-
mirea față de această manifestare și i-a felicitat pe toți cei care au contribuit la crearea 
ei. ,,În deosebi îmi arăt felicitările și mulțumirile Mele cele mai vii și sincere acelora 
cari, însufl ețiți de o neclintită credință și o osârdie neasemănată, au închinat silințelor 
lor la această întâie manifestare a propășirii naționale. Declar Expoziția deschisă”.50

Mulțimea de spectatori a fost foarte entuziasmată și a adus nenumărate ura-
le Regelui Carol I. După ce spectatorii s-au liniștit a fost citit Actul comemorativ al 
Expoziției care se referă la faptul că se dorea o amintire trainică a celor patruzeci de 
ani petrecuți împreună cu poporul român, astfel se face referire la faptul că decizia 
organizării și a alegerii locului Expoziției (dealul și câmpul Filaretului – care poartă 
numele regelui) a fost luată de comun acord. De asemenea a fost hotărât ca în ,,Parcul 
Carol” să se ridice mai multe clădiri în care să se stocheze amintiri și comori ale tre-
cutului neamului românesc. Alexandru Telemaque, rememorează: ,,Amintirea acestei 
comemorări îmi este atât de vie, încât îmi pare a auzi și azi accentul și tăria intonației 
cu care au fost rostite ultimele cuvinte regale prin care Suveranul voia să evidențieze 
meritele operei împlinite de țară, în aceste patru decenii. Discursul regal se termină 
cu cuvintele:,,toate acestea au fost înfăptuire prin noi înșine”. Cu toate că pe acea vre-
me nu existau încă megafoane, totuși n-a fost participant la acea serbare care să nu 
fi  auzit acele cuvinte, ele fi ind rostite cu o claritate și cu un orgoliu, cari înlocuiau cu 
prisosință puterea de amplifi care a aparatelor actuale. Finalul discursului regesc fu 
acoperit de uralele necontenite ale asistenței, de salvele de tunuri ce anunțau bucu-
reștenilor deschiderea Expoziției și de muzicile militare cari intonau, în unison, Imnul 
regal. Imediat, după aceea, formându-se cortegiul regal, ne-am îndreptat, cu tot cere-
monialul protocolar, spre Palatul Artelor, care cuprindea întreaga privire a expoziției, 
ace clădire fi ind așezată pe înălțimea pantei constituită de cele trei alei înclinate ale 
parcului și cari se încrucișau la extremitatea lor superioară”.51

Imediat după inaugurare, cortegiul regal s-a dus spre ,,Palatul Artelor”, loc ce per-
mitea o vedere panoramică asupra Expoziției. Carol I a admirat Expoziția și a fost 
mulțumit de realizările efectuate în cei patruzeci de ani de domnie. Sentimentul de 
mândrie cu privire la Expoziție este puternic relatat în scrisoarea pe care o scrie de la 
Castelul Peleș din Sinaia la 10 iulie 1906, către sora sa, Maria de Flandra. ,,Să sperăm că 
vom avea o toamnă bună și frumoasă care ne va aduce mult dorita vizită. Până atunci 
Expoziția noastră va fi  desăvârșită în toate detaliile și îți va da o imagine reală ale enor-
melor progrese ale țării sub conducerea mea. Ceremonia deschiderii a fost minunată și 
am fost foarte entuziasmat de ea. În cuvântarea mea, ca și în gândurile mele am arun-

49 Amintiri despre jubileul de 40 de ani de domnie a M.S. Regelui Carol I 1886-1906, pp. 251-252.
50 Ibidem.
51 Alexandru Telemaque, Efemeride Diplomatice Pagini dintr-un început de veac XX 1906-1912, 

Cavaliott i, 2007, p. 40.



205

cat o privire asupra trecutului îndepărtat când am pus piciorul pe pământul românesc 
și am văzut țara înaintea mea așa cum am găsit-o și ce a devenit astăzi. După deschi-
dere, Elisabeta și cu mine am vizitat zilnic expoziția mai multe ore și am părăsit-o cu 
regret, dar cu multă mulțumire. Indescifrabil este entuziasmul pe care îl trezește apari-
ția noastră, poliția de abia poate să țină drumul deschis. Țara întreagă este cuprinsă de 
un sentiment de sinceră recunoștință și de mândră satisfacție pentru cele realizate”.52

Odată ce cortegiul regal a ajuns la Palatul Artelor, Regele Carol afl ându-se pe te-
rasă privea în ansamblu Expoziția. În depărtarea zărea o clădire mică, asemănătoare 
unui bordei, interesat fi ind de acea clădire afl ă ca ea este o reproducție fi delă a borde-
iului în care Majestatea Sa a locuit în împrejurimile Plevnei „în timpul asediului acelei 
cetăți, Suveranul a ținut s-o cerceteze de aproape. Nu mică i-a fost impresia (surpriza) 
când a regăsit reproduse – în mod extrem de asemănător – toate obiectele de care se 
servise, în vremea asediului, în acea sărăcăcioasă locuință”.53 Impresionat, mulțumeș-
te celor care au reprodus această locuință, iar „răspunsul lor, prin glasul autorizat al 
Domnului Istrati, a fost că nimeni în întreaga țară n-ar fi  putut uita vreodată că teme-
liile Independenței României și ale ridicării ei la rangul de Regat fuseseră puse încă 
din ziua în care Majestatea Sa se hotărâse să locuiască (în) coliba aceea spre a urmări 
de aproape operațiile asediului, conduse de El însuși, și al căror rezultat fericit trebuia 
să adună poporului român libertatea la care râvnea de secole. Și prin urmare era fi -
resc ca bordeiul să fi  fost cuprins în cadrul comemorării aniversării celor 40 de ani de 
glorioasă domnie”.54 În momentul în care Familia Regală a părăsit Expoziția, toți cei 
prezenți au văzut pe fața regelui bucuria, mândria, mulțumirea și satisfacția produsă 
de Expoziție, în care se încununau momente importante din cei patruzeci de ani de 
domnie ai Regelui Carol I.

Taxe și vizitatori

Taxa de intrare în Expoziție varia de la un leu în zilele de: duminică, marți, mier-
curi, vineri; și doi lei în zilele de: luni, joi și sâmbătă. Grupurile cu un număr mai mare 
de persoane, care anunțau dinainte sosirea lor la Expoziție, aveau taxa de intrare redu-
să la jumătate, iar copii cu vârsta cuprinsă între patru și zece ani benefi ciau de intrare 
gratuită. În zilele în care taxa de intrare era de doi lei, vizitatorii puteau să vadă mai 
multe atracții, puteau sa intre la Arenele romane, Peștera fermecată (construită sub 
Palatul Artelor), primeau o călătorie în Waterchute și una în tobogan. Toboganul cu 
Waterchute era una din numeroasele ,,distracții” prezente în cadrul Expoziției, acesta 
era un tobogan sub forma unui turn înalt de unde erau lansate bărci pe o pantă, bărcile 
cădeau cu viteză spre lac. Pentru ca toții românii să ajungă la Expoziție, tariful la bile-
tele de tren a scăzut considerabil ajungând la o reducere de până la 50%. ,,Pentru țăra-
nii care veneau la Expoziție în grupuri reducerea era de 75% în vagoane de cl. a III-a 

52 Elie Miron Cristea, op.cit., p. 133.
53 Alexandru Telemaque, op.cit., p. 41.
54 Ibidem.
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(aveau bilet colectiv, dus și întors, valabil cinci zile)”.55 La data de 15 septembrie 1906 
au fost scoase la vânzare mărcile poștale jubiliare ale Expoziției. ,,O serie de 14 valori, 
de la 3 bani pînă la 3 lei. Toată seria costa 9,50 lei. S-au tipărit 15.000 în două culori cu 
vederi din Expoziție. În trei zile s-au epuizat”.56 În cadrul Expoziției s-a organizat și 
o loterie. Cumpărarea unui loz oferea dreptul unui număr de douăzeci de intrări în 
valoare de un leu și totodată participarea la tragerea la sorți pentru câștiguri mari. 
Extragerea loteriei a avut loc la data de 10 iulie într-o ceremonie organizată la Arenele 
Romane. Câștigătorii au fost publicați în presa vremii. 

Organizatorii Expoziției naționale a Jubileului regal din 1906, se așteptau ca 
Expoziția să fi e de amploare. Astfel, Capitala trebuia să facă față unui număr mare 
de oameni (vizitatori și invitați) și să le ofere cazare. Prin urmare ,,Pentru primirea 
oaspeților Expoziției, Bucureștiul făcuse intense pregătiri. La sfârșitul lui aprilie 1906 
ziarul ,,Universul” întreprinde o anchetă: câți vizitatori poate adăposti Capitala? În 
cele 35 de hoteluri (cel mai mare era ,,Franța” – 90 de camere, apoi ,,Imperial” – 85, 
,,Dacia” – 64, ,,Continental” – 60, ,,Central” – 60 ș.a.) erau 1.459 de camere, cu 1.727 de 
paturi. Mai erau 9 hanuri care puteau adăposti 88 de pasageri. Se adăugau hotelurile 
Manu (în reparație) și casele antreprenorilor. În total, hotelurile puteau primi 2.300 de 
vizitatori (cel mai scump era ,,Capșa”, 33 de lei o cameră, cele mai ieftine ,,Moscova” și 
,,Papadopol” – 2,50 lei). În București erau însă și camere mobilate, circa 2 300, cu pre-
țuri de închiriere între 25 de lei și 120”.57 Așadar, cererea de cazare în București avea să 
fi e mai mare decât oferta. Prin urmare ziarul ,,Universul” ,,cerea primăriei să ia măsuri 
pentru a suplimenta numărul de locuri. Până situația se va rezolva. Vor sări în ajutor 
societățile de binefacere, școlile cu internatele lor și, de ce nu, garnizoana militară a 
Bucureștiului care vor pune la dispoziția vizitatorilor spațiile lor locuibile”.58 Cazarea 
grupurilor de persoane, ajunse la București, pentru a vizita Expoziția s-a făcut în inter-
natele liceelor de stat sau în cămine, iar militarii au fost cazați în cazărmi. Aglomerația 
provocată de Expoziție ,,s-a putut vedea în toată ziua, începând cu orele 11 dimineața 
și până le miezul nopții a fost o lume nebună la Expoziție, se desfundaseră mahalalele; 
toate străzile și aleile, dar toate, de la Palatul Artelor până la intrări, gemeau de public; 
toate localurile erau înțesate; două ceasuri întregi a ținut procesiunea acelora care ie-
șeau din Expoziție, de la 10 până la 12 ore din noapte”.59 La inaugurarea Expoziției au 
fost prezenți și câțiva oaspeți mai importanți, persoane politice remarcabile ale vremii. 
Dr. Karl Lueger, primarul Vienei, a fost prezent la inaugurarea Expoziției și a asistat 
la această festivitate. A fost primit cu mult drag și afectivitate de către români. ,,În 
zilele cît a stat la noi în țară a fost primit pretutindeni cu multă simpatie. Comitetul 
,,Ligii pentru unitatea culturală a tuturor românilor” și ,,Uniunea studenților” au an-

55 Ion Bulei, op.cit., p. 377.
56 Ibidem, p. 394.
57 Ibidem, p. 376.
58 Ibidem, p. 377.
59 Conservatorul, anul VI, nr. 129, 13 iunie 1906, p. 1.
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trenat mii de oameni pentru a-i face o primire cît mai frumoasă”.60 Dr. Karl Lueger 
a participat și la dineul oferit de generalul Iacob Lavovary, șeful Departamentului 
Afacerilor Străine, care a avut loc în saloanele de la primul etaj al Palatului Sturdza. În 
vizita sa spre Regat, primarul Vienei a făcut un ocol prin Galiția, Bucovina și Moldova. 
,,Primaru Vienei, care deși suferind, a ținut să aiste la toate serbările acelei aniversări 
ca unul din cei mai sinceri prieteni ai României și ai poporului român (afl at) sub domi-
nația (austro-) maghiară. Ungarofobia sa era atât de accentuată încât, pentru a nu trece 
prin teritoriul ,,regatului Sf. Ștefan” în drumul său spre București, a preferat să facă un 
lung ocol prin Galiția, Bucovina și Moldova”.61

Un alt oaspete de seamă, pe care l-a avut această Expoziție, a fost primarul Romei, 
contele di San Martino, care a venit cu daruri. El a adus o copie în bronz, cu soclul de 
marmură al statuii Lupoaicei de pe Capitoliu. Această statuie a fost pusă în Piața Sf. 
Gheorghe: ,,La 7 septembrie 1906 a avut loc ceremonia primirii Lupoaicei, oferită în 
dar de primăria orașului Roma. Aceasta a fost amplasată în fața bisericii Sf. Gheorghe 
Nou, iar ulterior a fost mutată în Piața Romană”.62 ,,Actualmente ea se găsește în gră-
dina publică de lîngă liceul ,,I. L. Caragiale” de pe Calea Dorobanți”.63 Un alt oaspete 
a fost Kiazim Bey, ministrul plenipotenițiar al Turciei, cu soția sa, Victoria Melita (sora 
principesei Maria a României), însă acesta nu a asistat la inaugurarea Expoziției, moti-
vul fi ind faptul că în expoziție erau prezente tunurile cu care s-a tras primul foc de la 
Calafat, în războiul de la 1877-1878. Iancu Chercez, un vizitator al Expoziției spunea: 
,,Am vizitat după prînz cu Sophie Expoziția. E cu totul extraordinar cum s-a putut 
imporiviza în vreo zece luni tot ceea ce vedem (...) Doi tineri arhitecți Ștefănescu și 
Burcuș, sub direcția superioară a unui al treilea arhitect Berindeiu, au reușit să creeze 
un stil român, din motive de turle, de galerii de mănăstiri, de case vechi boierești, de 
streșini de șiță ieșite, de porți vechi cu acoperiș. În acest stil sînt construite atît intrarea 
principală cu diversele ghișeuri cît și pavilioanele ce se aliniază și de o parte și de alta 
a aleilor care mărginesc verzile portale, terenurile (neclar), lacurile și urcă la Palatul 
Artelor, care de pe culme domină Expoziția și orașul, avînd o splendidă priveliște”.64

Pe lângă acești vizitatori importanți, au mai fost și grupuri de oaspeți din Bucovina, 
Transilvania, Banat. La data de 23 august din Cernăuți pleacă două trenuri cu români 
bucovineni care veneau să viziteze Expoziția. ,,Filaret Doboș, președintele Societății 
Academice ,,Dacia” declară că au venit pentru a-și încărca sufl etele de o și mai mare 
dragoste către românism. În gara Pașcani sînt întâmpinați cu Deșteaptă-te române! La 
Roman, numeroși orășeni, cu prefectul în frunte, le urează ,,Bun venit!” (...) O primire 
foarte călduroasă le oferă Bucureștiul. În numele primăriei Al. Ciurcu (era ardelean de 
origine) îi salută: ,,Ați venit să vă împărtășiți la serbarea neamului și prezența voastră 

60 George Potra, op.cit., p. 340.
61 Alexandru Telemaque, op.cit., p. 42.
62 Ioan Scurtu, op.cit., p. 185.
63 Geogre Potra, op.cit, p. 340.
64 Apud Ion Bulei, op.cit., p. 378.
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la noi formează apoteoza acestei serbări, sărbătoarea serbărilor”.65 Aproape în fi ecare 
gară li s-au făcut o primire măreață, cu cântec și cu discursuri încurajatoare în sensul 
că mulți dintre oaspeți și-au lăsat muncile câmpului și au făcut un efort ca să ajungă la 
București. ,,Al. D. Florescu, în numele Ligii Culturale, vede în bucovineni ,,nu numai 
o mie și cîteva sute de români de ai noștri care, lăsîndu-și deodată munca cîmpului și 
căminurile părintești au ținut să vină ca să-și vadă frații de la vatra casei”, ci vedea pe 
semenii lui din țara lui Ștefan cel Mare”.66 Primul tren de vizitatori ajuns în gară a creat 
o atmosferă foarte entuziastă. Chiar dacă gara era plină de oameni, toți erau fericiți și 
însufl ețiți de o stare de bine încât acest lucru nu mai conta, deoarece toți se simțeau ca 
o familie.

La 26 august sosesc în Capitală grupuri de români ardeleni, care numărau aproxi-
mativ 2 000 de persoane. În septembrie au venit pe la Constanța românii macedoneni 
care sunt întâmpinați de publicistul aromân Petru Vulcan. Tot în septembrie, mai pre-
cis la data de 16, ajung la București 400 de români din ținutul Făgărașului. De aseme-
nea și acești oaspeți au fost întâmpinați cu aceeași bucurie. Ei au fost conduși de vica-
rul Macavei și au fost întâmpinați de arhiereul Calist Botoșăneanul care la întâmpinare 
le-a spus poate cel mai frumos lucru pe care l-au auzit vreodată: ,,Să dea D-zeu ca la 
altă venire să nu trebuiască să treceți hotarul, ci să călătoriți tot pe teritoriul României”. 
La care vicarul Macavei răspunde: ,,Au fost vremuri cînd lumina vedea din Apus, dar 
a sosit timpul, în sfârșit, cînd soarele culturii române să răsară acolo unde trebuie să 
rasară, în Capitala României. La acest soare venim noi să ne încălzim, să ne oțelim 
pentru lupta ce o purtăm pentru naționalitatea noastră și pentru realizarea idealurilor 
naționale”.67 Un grup de 150 de învățători sosesc din Banat. ,,Cum au trecut granița au 
și început a cînta Desteaptă-te române” interzis în Ungaria și Transilvania”.68 Românii 
orădeni și crișeni au fost conduși la Expoziție de Ștefan Cicio Pop și Sever Dan, fostul 
redactor de la ,,Tribuna” și s-au declarat bucuroși că au venit în România, la adevărata 
patrie-mumă. Ei au vizitat Palatul Ligii Culturale, loc în care au cântat Imnul lui Iancu, 
urmând ca în fața Palatului Regal să cânte Deșteaptă-te române, în continuare ei au re-
ușit să viziteze și Constanța. Din Țara Bârsei au sosit aproximativ 600 de oaspeți, care 
au fost conduși de protopopul Voina din Brașov. Când au sosit în Gara de Nord, la 
răspunderea saluturilor adresate, protopopul a menționat că dorința care a stat la baza 
acestei călătorii a fost aceea de a vedea patria-mumă și că au venit cu sufl etul însetat 
de libertate. De asemenea, a făcut referire și la faptul că granița reprezintă un simbol 
deoarece în români există un singur sufl et, acela de români, iar acest sufl et este unul 
neînfricat. Vizitatorii, fi e ei români sau străini, au dat dovadă de solidaritate cu româ-
nii din Regat. ,,Universul” scria: „vizitele ce frații noștri de peste hotare ne-au făcut cu 
prilejul expoziție, serbările de înfrățire culturală ce s-au perindat în Arenele Romane, 

65 Ibidem, p. 385.
66 Ibidem.
67 Ibidem, p. 389.
68 Ibidem, p. 387.
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pe scenele de la Ateneu, și Teatrul Național, toate acestea vor rămânea desigur ca cea 
mai însufl ețitoare dintre toate amintirile pe care manifestările din zilele astea le vor 
lăsa în cugetele noastre și ale tuturor românilor”. De aici ideea de a se căuta modalități 
ca asemenea prilejuri să se repete, pentru ca fi rul de comunicare mai strînsă între ro-
mâni să rămână neîntrerupt”.69

Căile Ferate, Telefoanele și Expoziția

Compania feroviară are un rol foarte important în cadru Expoziției. Mulți vizitatori 
care nu aveau domiciliu în București și care doreau să viziteze Expoziția aveau nevoie 
de un mijloc de transport pentru a ajunge la Capitală. Așadar, cu ajutorul trenului care 
era modalitatea principală de deplasare, mulți români au ajuns la Expoziție. Tariful 
a scăzut simțitor, întâi cu 30%, iar apoi cu 50% pentru toți românii care aveau ca des-
tinație Capitala. ,,Introducerea biletelor de călătorie dus-întors cu reducere 30% din 
prețul acestora pentru trenurile personale și accelerate, valabile pentru întoarcerea din 
București 15 zile de la data ștampilării până în a 15 zi ora 12 noaptea considerată ziua 
emiterii ca o zi întreagă”.70 Pentru cei care constituiau un grup, reducerea era mai are, 
de 75%. Biletul era colectiv, dus-întors și era valabil cinci zile. ,,În perioada de vîrf, în-
tr-o singură zi veneau prin Gara de Nord și 1 500 de oameni anume pentru Expoziție. 
Veneau din toate colțurile țării. Merită menționat faptul că ,,În 1906 rețeaua de căi fera-
te era de 3.180 km. Din această întindere 3, 126 km. Aveau ecartamentul european nor-
mal de 1m. 436 mm. (doar liniile Iași-Ungheni și Crasna-Huși aveau altă distanță între 
șine, 1m. 524 mm. și respectiv 1m.). Căile ferate erau îndreptate spre Europa apuseană, 
după cum era întreaga societate românească în pornirea ei spre modernizare. România 
poseda 24 km. De linii ferate la 1.000 km2 și 500 km., pentru 1 milion de locuitori. Nu 
era mult în comparație cu țările dezvoltate ale Apusului, dar era o realizare importan-
tă făcută într-un timp relativ scurt”.71

De asemenea, datorită numărului mare de vizitatori CFR a fost nevoit să supli-
menteze numărul de vagoane pentru rutele care circulau spre București. Compania 
feroviară a fost nevoită să formeze noi trenuri din principalele puncte feroviare pentru 
a facilita accesul spre București, astfel încât să ajungă cât mai mulți oameni la Capitală. 
S-au acordat și alte facilități pentru anumite grupuri de funcționari sau țărani care 
călătoreau la București pentru a vizita Expoziția. Aceste facilități erau întâlnite în mod 
special în perioadele în care erau organizate mari manifestări precum: festivalul co-
ral, Sf. Maria. În perioada desfășurării Expoziției au fost instalate mai multe posturi 
telefonice la Ofi ciul poștal al Expoziției. Din cadrul acestor posturi telefonice se putea 
vorbi, atât pe teritoriul parcului, cât și cu orașul. De asemenea, se putea lua legătura 
și cu postul de jandarmi din gara Filaret și cu Inspectoratul, cu toată rețeaua poștei și 
a poliției precum și cu postul de pompieri. Serviciul de telefonie oferea posibilitatea 

69 Ibidem, p. 395.
70 Conservatorul, anul VI, nr. 146, 5 iulie 1906, p. 3.
71 Ion Bulei, Viața cotidiană în timpul lui Carol I, București: Tritonic, 2004, p. 7.
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de a lua legătura cu cineva din diferite zone ale orașului, județului, țării sau chiar din 
străinătate. Acest serviciu era contra cost, iar taxa pe care o plăteau cei care doreau să 
telefoneze varia de la 25 de bani până la 1 leu, iar pentru situațiile de urgență tariful 
perceput se dubla. ,,În ce privește serviciile telegraf-telefon, străinul de București afl ă 
că acesta este legat cu sârme telegrafi ce cu toată țara și cu străinătatea și că ,,biroul tele-
fonic central e situat în partea stângă a patului poștelor str. Stavropoleos” din Capitală 
pornind câte un fi r special spre Buda-Pesta și Sofi a (...) o convorbire telefonică în oraș 
costa 25 de bani – cinci minute, între două localități din același județ – 50 de bani ajun-
gându-se la taxa de 1 leu pentru convorbiri telefonice între localități din județe vecine. 
(...) o convorbire telefonică pe cele două fi re speciale exterioare ajungea la 3 lei pentru 
durata de trei minute”.72

În ceea ce privește ofi ciul poștal afl ăm că ,,o mulțime de cutii (poștale) se găsesc 
instalate din distanță în distanță în tot orașul și ridicarea scrisorilor se face din trei în 
trei ceasuri. La Poștă (Palatul Poștelor) se ridică din 15 în 15 minute”.73 Taxa pentru 
expedierea unei scrisori varia de la 10 bani la 25 de bani în funcție de destinația scriso-
rii. ,,Tarifele erau moderate: ,,taxa unei scrisori în oraș este de 10 bani, iar în țară de 15 
bani, pentru străinătate 25 de bani”.74 Cu ocazia comemorării celor patruzeci de ani de 
domnie s-au editat și s-au scos la vânzare mărci poștale. ,,O serie de zece mărci posta-
le, cu datele 1866-1906, reprezentând fi ecare, în negru pe fond de diferite colori, mo-
mente istorice din vieața M.S. Regelui Carol I – și anume: Marca de 1 ban reprezintă 
jurământul M.S. Domnitorului Carol I în fața Corpurilor Legiuitoare în 1866; Marca de 
3 bani reprezintă călătoria prin țară, în poștalion, a M. S. Domnului Carol I; Marca de 
5 bani reprezintă pe M.S. Domnul Carol I la tragerea întâiului tun împotriva dușma-
nului, dela Calafat spre Vidin; Marca de 10 bani reprezintă întâlnirea M.S. Domnului 
Carol I cu Osman Pașa la 1878 pe câmpiile Plevnei; Marca de 15 bani reprezintă chipul 
M. S. Regelui la 1866 și la 1906”.75 

Mărcile poștale jubiliare ale Expoziției naționale s-au pus în vânzare la data de 15 
septembrie. Tariful varia de la 3 bani până la 3 lei, iar toată seria costa 9,50 lei. ,,S-au 
tipărit 15.000 în două culori cu vederi din Expoziție. În trei zile s-au epuizat”.76 Mai 
exista o serie alcătuită din 10 mărci pentru comemorarea a 25 de ani, de la proclamarea 
Regatului cu chipul Regelui în anul jubiliar. Iar cea din urmă serie era alcătuită din 11 
mărci, care s-au emis pentru comemorarea Expoziției naționale a Jubileului regal din 
1906, reprezentându-l pe Carol I călare; pe Majestatea Sa, Regina scriind; pridvorul 
Pavilionului Regal; Palatul Artelor, Cula și un plugar cu geniul ocrotitor al României.

72 Maria Ioniță, „Bucureștii în ajunul jubileului din anul 1906”, Muzeul National, X, 1998,p. 109.
73 Ibidem.
74 Ibidem.
75 Amintiri despre jubileul de 40 de ani de domnie a M.S. Regelui Carol I 1886-1906, p. 29.
76 Ibidem, p. 394.
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Demersurile și expunerea de motive
privind organizarea Expoziției naționale din 1906

Rezumat: Modelul Expoziției naționale a Jubileului regal din 1906 a fost Expoziția Universală de la 
Paris, din 1900, o manifestare grandioasă a perioadei La Belle Époque. Expoziția națională din România 
a fost destinată, în primul rând, jubileului regal; Carol I împlinirea 40 de ani de domnie și 25 de ani de la 
încoronarea sa, ca Rege al României. Take Ionescu, a fost cel care a avut inițiativa organizării Expoziției 
naționale din anul 1906, pentru a celebra monarhia românească și eforturile națiunii române, în toate 
domeniile. Sumele cheltuite în amenajarea Expoziției naționale au fost mari. Guvernul a folosit acest 
prilej, pentru a demonstra grandoarea regalității românești și stadiul înalt de dezvoltare al României. 
Pentru buna desfășurare a Expoziției s-au implicat Căile Ferate, Telegraful și Serviciul Telefonic Național. 
Expoziția a fost inaugurată de Regina Elisabeta la Arenele Romane în 6 iunie 1906. Alături de pavilioa-
nele românești au fost organizate și pavilioane străine, precum cele ale Austriei, Ungariei, Italiei, Elveției, 
Franței, Germaniei și al Comisiei Europene a Dunării. Pe lângă vizitatori importanți, din țară și străinătate 
Expoziția a fost onorată de sosirea unor grupuri mari de bucovineni, basarabeni, transilvăneni și bănățeni. 

Cuvinte cheie: Regatul României, Carol I, Jubileul regal, Expoziția națională din 1906, pavilioane, 
vizitatori. 

Approches et exposé des motifs
sur l’organisation de l’Exposition nationale de 1906

Résumé : Le modèle de l’Exposition Nationale du Jubilé Royal de 1906 était l’Exposition Universelle 
de 1900 à Paris, une manifestation grandiose de la période de la Belle Époque. L’exposition nationale 
roumaine a été conçue principalement pour le jubilé royal; Carol I a célèbre le 40e anniversaire de son 
règne et 25 ans de son couronnement comme Roi de la Roumanie. Take Ionescu est celui qui a eu 
l’initiative d’organiser l’exposition nationale en 1906 pour célébrer la monarchie roumaine et les efforts 
de la nation roumaine dans tous les domaines. Les dépenses dans l’organisation de l’exposition natio-
nale étaient élevées. Le gouvernement a saisi cette occasion pour démontrer la grandeur de la royauté 
roumaine et le stade de développement élevé de la Roumanie. Les Chemins de Fer, le Télégraphe et 
le Service Téléphonique National ont participé au bon travail. L’exposition a été inaugurée par la reine 
Elisabeta aux Arenele Romane le 6 juin 1906. Outre les pavillons roumains, des pavillons étrangers, 
tels que ceux de l’Autriche, de la Hongrie, de l’Italie, de la Suisse, de la France, de l’Allemagne et de 
la Commission européenne du Danube, ont été organisés. Outre d’importants visiteurs du pays et de 
l’étranger, l’exposition a été honorée par l’arrivée de grands groupes de Roumains de Bucovine, de 
Bessarabie, de Transylvanie et du Banat.

Mots-clés : Royaume de Roumanie, Carol I, Jubilé Royal, Exposition Nationale de 1906, pavillons, 
visiteurs.


