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Expoziția Generală Română1 a fost prima mare expoziție națională, de anvergură 
și nivel internațional. Expoziția s-a bucurat de un real succes. Concepută în spiritul 
marilor expoziții universale din vestul Europei, care au marcat istoria civilizației în a 
doua jumătate a secolului al XIX-lea. Expoziția națională s-a închis ofi cial la 23 noiem-
brie 1906, dar ecourile ei s-au stins mult mai târziu. Nu numai în perioada Expoziției, 
cât și după ce ea s-a închis ofi cial, mulți vizitatori veneau în excursii organizate de 
autoritățile locale. Pentru popularizarea Expoziției, în rândul populației, fuseseră 
emise, de către organizatori, viniete ce se aplicau pe trimiterile poștale. Acestea au 
fost tipărite în patru culori: brun, roșu, albastru și verde. Dintre lucrările proiectate 
pentru această Expoziție, s-au păstrat, ca embleme ale Capitalei: Parcul Carol, câte-
va construcții realizate în 1906: Biserica Cuțitul de Argint, Arenele Romane (teatru în 
aer liber construit după planurile arhitectului Leonida Negrescu și ale inginerului Elie 
Radu), Uzina Electrică Filaret, Turnul lui Țepeș cu Castelul de Apă, mici pavilioane 
și fântâni. Au fost construite pavilioane ce reprezentau Primăria, Camera de Comerț, 
Palatul de Industrie, Lucrările Publice, Pavilionul de Agricultură, Industria Casnică, 
Minele, Carierele și Domeniile, Pavilionul Poștei etc., arhitectura clădirilor fi ind inspi-

1 Expozițiunea generală română 1906. Călăuza ofi cială și catalogul expozițiunei, capitolul Expoziția 
generală română din 1906, București: Tipografi a Socec, 1906, p. 1; Frédéric Damé, Bucureștiul 
în 1906, Pitești: Editura Paralela 45, 2007; Eleonora Cofas, Carmen Constantinescu, 
„Expozițiunea Generală Română din București – considerații după nouă decenii”, Muzeul 
Național, nr. IX, București, 1997, p. 147; Sidonia Teodorescu, „Constantin I. Istrati”, în Studii 
și Comunicări, vol. V, Academia Română, 2012, pp. 333-340.
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rată din diferite monumente arhitecturale reprezentative ale culturii și istoriei români-
lor. Pavilionul Regal a avut ca model mănăstirea Cozia, iar Pavilionul Penitenciarelor 
un castru roman, ce amintea vizitatorilor de latinitatea românilor. Aleile principale ale 
Parcului purtau denumirile provinciilor istorice române: Muntenia, Oltenia, Moldova, 
Dobrogea, iar cele laterale aminteau de scriitorii și domnitorii români: Ion Eliade 
Rădulescu, Mihail Kogălniceanu, Andrei Mureșanu, Alexandru cel Bun, Constantin 
Brâncoveanu, Ion Ghica, Vasile Lupu ș.a.

La recunoașterea națională a Expoziției a contribuit mai mulți factori, dintre care 
amintim: amploarea Expoziției, efortul depus de români în construcția și organizarea 
ei, vizitatorii din afara granițelor Regatului, atât români cât și străini, dar și mesajele 
de felicitări, din partea caselor regale europene și a apariției acestui subiect în presa 
străină. Un alt lucru care a atras atenția asupra Expoziției, plasând-o pe plan inter-
național, ca una de excepție, a fost prezența românilor din afara granițelor, care s-au 
afl at în cadrul unor pavilioane străine. Este cazul românilor din Bucovina, care erau 
prezenți în anexa Pavilionului Austriei sau românii din Pavilionul Macedoniei ș.a. 

Regele Carol I a primit mesaje și scrisori de felicitări de la mai mulți suverani ai 
lumii, cu unii dintre ei era chiar înrudit. Astfel, aceștia îl felicitau pe Regele României 
cu cele mai sincere cuvinte și îi transmiteau urări de bine, de sănătate și de fericire. 
O astfel de scrisoare vine din partea Angliei: „Sir My Brother and Cousin, On the oc-
casion of the 40 anniversary of Your Majesty’s accession to the Throne of Romanian, 
I have directed Sir Conyngham Greene, My Envoy Extraordinary and Minister 
Plenipotentiary at Your Majesty’s Court to deliver to You this Lett er, and to convey to 
My most sincere congratulations and good wishes. Your Majesty is well aware of the 
lively interest which I take in everything that aff ects Your Majesty’s Personal welfare 
and the prosperity of the Kingdom of Romania, and I avail Myself of this opportunity 
to again assure You of My earnest wishes for You uninterrupted health and happi-
ness and for the long continuance of Your Reign. I desire at the same time to express 
to Your Majesty the assurance of the invariable friendship and cordial esteem with 
which I am, Sir, my Brother and Cousin, Your Majesty’s Good Brother and Cousin, 
Edouard R. et. I”.2 A mai primit mesaje și scrisori cu felicitări și de la alți suverani 
străini din afara granițelor precum: din Austro-Ungaria, Belgia, Franța Bulgaria Italia, 
Germania, Olanda, Rusia, Statele Unite, Spania etc. Mesajul din partea lui Theodore 
Roosevelt era transmis în numele tuturor cetățenilor din Statele Unite și cuprindea 
mesaje de felicitări cu privire la sărbătorirea Jubileului regal și a 25 de ani de la procla-
marea Regatului. „Great and Good Friend, In the name and on behalf of the people of 
the United States, I present their sincere felicitations on the anniversary of your entry 
into Bucharest and your Coronation as King of independent Romania, – events which 

2 Amintiri despre jubileul de 40 de ani de domnie a M.S. Regelui Carol I. 1886-1906, București: 
Imprimeria Statului, 1906, p. 12; Cornelia Apostol, Mariana Neguțu, „Expoziția Generală 
Română din 1906. 90 ani de la organizare”, Muzeul Național, nr. X, București, 1998, p. 115.
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although separated by time are jointly memorable in the life of Your Majesty and in 
the welfare of Roumania. I express the sentiments of my fellow citizens in wishing for 
you subjects the prolongation of a reign illustrious and marked by an advance in sci-
ence, the arts and popular well being. I wish particulary to recognize Your Majesty’s 
friendship for the United States. May your life be prolonged in happiness and may 
peace and prosperity continue to bless the people over whom you reign. May God 
have Your Majesty in His wise Keeping”.3

Vizitatorii străini ai Expoziției au fost personaje politice importante ale epocii. Prin 
acești vizitatori s-au propagat idei despre România. De asemenea, s-a scris în presa ro-
mânească despre vizitatorii străini, lucru care cel mai probabil se regăsește și în presa 
țărilor din care proveneau acești vizitatori. De exemplu, Carol Lueger, primarul Vienei 
însoțit de câțiva consilieri, a fost prezent la inaugurarea Expoziției, a fost salutat cu 
salve de onoare și a ținut un discurs. Ziarele au relatat această vizită ca fi ind prima 
dată când o autoritate străină comunală vizita România „in corpore”. La fi nalul vizitei, 
primarul Vienei a primit, din partea românilor, un album cu vederi de la Expoziție. 
Concret, s-a scris un articol despre vizita, pe care primarul a efectuat-o la București 
în ziarul „Neue Freie Presse”. De asemenea, se face o descriere a Expoziției înaintea 
inaugurării, prezentând expoziția ca fi ind o încununare a „ceea ce a produs România 
în cei 40 de ani ai acestei domnii pe toate terenele și anume că munca sa culturală 
poate sta cu demnitate alături de marile succese militare și politice pe care le-a câști-
gat sub conducerea regelui său”.4 Totodată, au fost prezentate clădirile importante ale 
Expoziției, progresul României în perioada de domnie a Regelui Carol I. Accentul a 
căzut asupra Pavilionului Austro-Ungariei, lucrările acestui pavilion au fost realizate 
sub conducerea arhitectului Decsey, menționându-se că „ascunde un conținut frumos, 
bogat, demn” și reprezintă „un adevărat bijou”.5

Un alt moment, care a fost relatat în presă, l-a constituit cel al primirii „Lupoaicei”, 
o sculptură simbolică ce amintește de fondarea Romei. Grupul statuar era alcătuit din 
„Lupoaică” și cei doi fondatori ai urbei romane, Remus și Romulus și a fost oferit, în 
dar, tocmai de către Primarul Romei. Acest dar a fost oferit cu ocazia Jubileului regal 
și era în conformitate cu originalul de la Roma. Festivitatea de primire a „Lupoaicei” a 
avut loc la data de 7 septembrie 1906, iar statuia a fost amplasată în apropierea Bisericii 
Sfântul Gheorghe Nou, iar ulterior a fost mutată în mai multe locuri din oraș. „Presa 
italiană a consacrat articole entuziaste serbărilor din București și primirii călduroase 
făcute contelui de San Martino e Valpuga, trimisul Cetății Romei. Revista „Echo in-
ternational: journal des étrangers a Venise” a publicat, în nr. 12 din 1906, un articol 
elogios despre Expoziția Generală Română de la Filaret”.6

3 Ibidem, p. 24.
4 „Împlinirea unui Regat 1866-1906. Expoziția Generală Română 1906”, p. 59, [online] htt p://

www.bibnat.ro/dyn-doc/EXPOZITIA%20DE%20LA%201906%20-%201.pdf, accesat în 
31.05.2018.

5 Universul, anul XXIV, nr. 307, 8 noiembrie 1906, p. 1
6 „Împlinirea unui Regat 1866-1906. Expoziția Generală Română 1906”, p. 65.
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În ceea ce privește presa străină și ecoul Expoziției este relevant faptul că au fost 
trimiși corespondenți străini, care au fost martori speciali, la evenimentele petrecute în 
acest cadru festiv. Mai apoi acești corespondenți au scris articole însoțite de poze și au 
comentat evenimentele. Presa română prelua aceste articole și le republica, informând 
cititorii despre ceea ce se scria în lume, cu privire la România și la Expoziția jubilia-
ră. Redactorul ziarului japonez „Ciun-Guin” a vizitat Capitala României și Expoziția, 
prilej cu care a fotografi at pavilioanele, fântânile, grădinile, exponatele și a cumpărat 
suveniruri. Iată, ce preciza un articol: „Dl. Kutsé-Foé, redactor al ziarului „Ciun-Guin” 
din Japonia, trecând prin București, a vizitat Expoziția și a făcut o informare asupra ce-
lor văzute, mai ales a obiectelor expuse în pavilioanele industriei și instrucțiunii publi-
ce. A făcut fotografi i și a cumpărat medalii comemorative și numeroase serii de mărci 
ale Expoziției”.7

Despre Expoziția Națională a Jubileului regal scrie și presa franceză. În cadrul aces-
teia se găsesc articole ce îi îndeamnă pe turiștii francezi, iubitori de călătorii, să viziteze 
Expoziția românească, „spre a înapoia elegantei, spiritualei și atât de parizienei socie-
tăți românești vizitele, pe care dânsa ni le face cu dragă inimă”.8 Guvernul francez își 
arată regretul cu privire la faptul că nu a răspuns inițiativei de a organiza un pavilion 
francez în cadrul Expoziției. Aceste regrete sunt cuprinse într-o scrisoare a fostului 
ministru al Franței la București, dl. G. De Confonly. Epistola a fost publicată în supli-
mentul cotidianului „Petit temps”. Revista de lux „Selecta” din Paris a publicat, în nu-
mărul din septembrie 1906, un articol elogios, la adresa României și a organizatorilor 
marii Expoziții a Jubileului regal. Revista a publicat și 3 pagini de ilustrații, cu vederi 
de la Expoziție.9 

Cu toate că străinătatea avea cuvinte de laudă, cu privire la Expoziția Națională, 
din 1906, presa din opoziție ducea o campanie de defăimare. Presa maghiară „atrage 
atenția asupra faptului că deschiderea expoziției a fost privită ca o chestiune politi-
că, aducând în discuție neparticiparea la deschidere a nici unui membru al Partidului 
Liberal, aceste mașinațiuni politice compromițând manifestarea în fața întregii Europe. 
(...) Acuză opoziția de anti-naționalism, arătând că diverse ziare străine publică ar-
ticole elogioase la adresa României și vorbesc în termenii cei mai măgulitori despre 
Expoziția de la București.”10 Tot presa maghiară este cea care pune în evidență chesti-
unile de natură politică, și anume ziarul „Pister Lloyd”, „ atrage atenția asupra politi-
zării acestei manifestări, prin faptul că liberalii s-au opus organizării expoziției, că nu 
au dorit să o viziteze. Expoziția prezenta tot ce putea arăta România mai interesant pe 
plan cultural și economic. Se remarcă faptul că nu s-a făcut reclamă foarte puternică în 
presa străină cum se face de obicei pentru astfel de manifestări.”11

7 Ibidem, p. 57.
8 Ibidem, p. 66.
9 Epoca, anul XI, nr. 161, 29 iunie 1906, p. 1.
10 „Împlinirea unui Regat 1866-1906. Expoziția Generală Română 1906”, p. 61.
11 Conservatorul, anul VI, nr. 132, 16 iunie 1906, p. 1; Acțiunea conservatoare, anul I, nr. 29, 7 iunie 

1906, p. 3; „Împlinirea unui Regat 1866-1906. Expoziția Generală Română 1906”, p. 61. 
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În concluzie, ecoul internațional al Expoziției a fost răspândit în tot spațiul euro-
pean, cu ajutorul presei. În al doilea rând, această răspândire a fost ajutată de casele 
dinastiilor și de marile puteri politice din acea vreme. De asemenea, un rol important 
l-a avut și amploarea Expoziției Generale române, modul de organizare, evenimentele 
și atracțiile ei. 

Comparație între Expoziția Jubiliară din 1891 și Expoziția Jubiliară din 1906

Pentru început, între cele două expoziții există asemănări și diferențe. Expoziția 
din 1891 sărbătorește 25 de ani de la venirea lui Carol I în țară, pe când Expoziția ju-
biliară din 1906 sărbătorește 40 de ani de la venirea lui Carol I în țară, 25 de ani de la 
proclamarea Regatului, și 1.800 de ani de când Traian cucerise Dacia, în 106 î.e.n. 

,,Cele două Expoziții jubiliare, din 1891 și 1906, sunt sărbători organizate cu prilejul 
unor mari sărbători ale puterii statale, dar ele sunt și un elogiu al dezvoltării sociale, 
culturale și economice a românilor. Ambele au fost o demonstrație a progreselor reali-
zate de poporul român, pe parcursul unor etape jubiliare (25 și 40 de ani). Cunoscută 
în epocă sub numele de „Expoziția Generală Română“, „Exhibitio daco-romana“ sau 
„Expoziția Națională“, evenimentul din 1906 a fost de mai mare anvergură, fi ind o 
manifestare națională a românilor de pretutindeni”.12

Spre deosebire de Expoziția din 1906, cea din 1891 nu a fost de mare anvergură. În 
anul 1891 nu s-au construit structuri cu ocazia expoziției și nici nu au fost organizate 
manifestații, pe o perioadă lungă de timp, ci evenimentele au fost sărbătorite într-un 
cadru mai restrâns, intim. În Expoziția din 1891 aniversările au avut un ecou mai mult 
pe un plan local, în timp ce în cadrul Expoziției Naționale a Jubileului regal din 1906 
aniversările au avut un ecou, atât pe plan local, cât și pe plan internațional.

Așa cum era de așteptat au existat și păreri contra organizării acestor Expoziții. În 
anul 1906 avem „voci” contra aniversării Jubileului din partea partidelor din opoziție dar 
și „vocea” lui Caragiale care își exprimă nemulțumirea față de această sărbătoare, prin 
intermediul poeziei „Mare farsor, mare gogoman”, publicată în „Protestarea” (1906) și 
semnată… Farsor. În această poezie el ridiculizează acest moment al serbării Jubileului 
regal: „Un comediante de bravură / Joacă de patruzeci de ani, / Făcînd enormă tevatură / 
În faț-a niște gogomani”.13 

În anul 1891, criticul cel mai înverșunat a fost ziarul „Adevărul”. La data de 11 mai 
apare în „Adevărul” titlul „10 Mai zi de doliu”,, prima pagina era neagră, iar scrisul 
era de culoare albă. Așadar, ziua în care începea Expoziția, 10 Mai a fost numită în ze-
fl emea, zi de doliu, ca o formă de atitudine profund antimonarhică. În cadrul artico-
lului erau prezentate date despre cum a ajuns Carol I România: „Astăzi se împlinește 
un pătrar de secol de când reaoa ursită a acestei țări a voit ca un locotenent dintr’o 
cazarmă prusacă să se urce pe Tronul României. Se știe în ce împrejurări anormale s’a 

12 Ion N. Lahovari, Expoziția Jubiliară din 1906, București, 1907, pp. 3-5.
13 Vezi Marta Petreu, Filosofi a lui Caragiale, Iași: Polirom, 2012.
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făcut la 1866 simulacrul de plebiscit, care a pus Coroana țărei pe capul lui Carol I.”14 
Sfârșitul Expoziției Jubileului de 25 de ani a fost numită „parastasul regalitaței”, text 
care era scris mare pe prima pagina a ziarului, în data 13 mai 1891. În cadrul artico-
lului se făceau cunoscute sumele cheltuite pentru organizarea acestor serbări: „Este 
destul de a se ști că acest alaiu scârbos a costat Țărei mai bine de un milion, numerând 
ceea ce s’a cheltuit de guvern și de primărie. Un milion aruncat în folosul unor ghe-
șeftari și stors din sudoarea Țărei în momentul când suntem amenințați de cea mai 
mare nenorocire ce poate cădea peste Țară: Foametea! Da! Foametea ce va fi  de sigur 
dacă seceta va ține încă o săptămână”.15 Se făcea aluzie la scumpirea, chiar în cele trei 
zile de manifestări jubiliare, a alimentelor, mai ales carnea, pâinea, zarzavaturilor. 
Aceste impresii, legate de așa-zisele cheltuieli nemăsurate, au fost contrazise de po-
ziția ofi cială a Regelui. Deja, de la 1 ianuarie 1891, i s-a propus Regelui organizarea 
jubileului, dar Regele a cerut ferm să fi e una modestă și, mai ales, fără mari cheltuieli, 
ca o sărbătoare restrânsă. 

În anul 1906 Capitala sărbătorea o perioadă mai lungă, din 6 iunie, până la 23 
noiembrie 1906. Locația Expoziției din anul 1891 a fost Ateneul Român, în timp ce 
Expoziția Generală Română a avut ca loc de desfășurare Dealul Filaretului, zona cu-
noscută, încă din anul 1848, sub denumirea de „Câmpul Libertății”. „În a doua jumă-
tate 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 ni-
merit. (...) 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 transformat 
într-un „parc rustic municipal” iar Epitropia Așezămintelor Brîncovenești hotărîse 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”.16 Acest loc, avea să se transforme în cea mai amplă lucrare 
în care s-a angajat Capitala. În anul 1905, la sugestia lui Take Ionescu, a fost ales acest 
teren, neexploatat de primăria orașului București avea să se transforme în doar 11 luni, 
dintre care 3 de iarnă; într-un parc frumos amenajat, cu construcții laice și bisericești, 
cu diferite fl ori și diferite specii de arbori. 

În ceea ce privește programul, au existat câteva asemănări și mai multe diferen-
țe. Ambele Expoziții au avut în componență un serviciu religios care a fost ofi ciat la 
Mitropolie. Atât în 1891 cât și în 1906, Regele și Regina s-au deplasat în cadrul unui 
cortegiu regal care era păzit de jandarmi. De asemenea, și focurile de artifi cii consti-
tuie o asemănare între cele două aniversări. Ele au putu fi  vizionate de către oaspeții 
Capitalei la sfârșitul fi ecărei expoziții. În 1906 au fost date pe perioada Expoziției „15 

14 Adevărul, 03, nr. 824, 11 mai 1891, p. 1.
15 Ibidem.
16 George Potra, Din Bucureștii de ieri, vol. I, București: Editura Științifi că și Enciclopedică, 1990, 

p. 337.



197

serii de focuri de artifi cii cu diverse tematici și 25 de serii de iluminațiuni organizate 
de casa Pain & Sons”.17

O primă asemănare constă în motivul organizării expozițiilor și anume acela de a-l 
slăvi pe Rege și de a arăta prosperitatea țării, atât străinilor, cât și românilor din afara 
granițelor Regatului. O altă asemănare o constituie poeziile sau alte compoziții realizate 
cu ocazia Expozițiilor. Împlinirea a 25 de ani de domnie a prilejuit organizarea unor fes-
tivități 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. Zaharia Boiu a scris „Odă la 
jubileul de 25 de ani al suirei pe Tron a Majestății Sale Regelui Carol I al României 10/22 
mai 1881”, în care se puteau citi următoarele versuri: „De când Carol-România una s-au 
făcut prin dar.../ Cântece vesele cerul pătrundă/ Vinul ca apele curgă în undă.../ Nuntă 
măreață e, haideți la masă/ Mire e Regele, Țara Mireasă”.18 Poezia „Povestea neamului” 
cuprinde următoarele versuri: „Și în vreme ce tot neamul românesc sărbătorește/ 40 de 
ani spre cinstea regelui ce ne slăvește/ Se-mplinesc 18 veacuri de când falnicul Traian/ 
În ținuturile dace așeză popor roman./ Mândr-asemănare între doi viteji plini de cre-
dință/ Căci trec amândoi talazul Dunării prin biruință”. În broșura „Regele Carol I, ca 
pedagog”, publicată de Ion Găvănescul (Editura Minerva, 1906), Regele era prezentat 
ca un strălucit continuator, peste veacuri, a eroismului românilor.19

În cadrul celor două Expoziții s-a întocmit câte un program riguros, care cuprindea 
fi ecare etapă a manifestărilor. Străzile erau împodobite și ornate cu ghirlande de fl ori, 
stindarde. De asemenea, Regele a primit în ambele ocazii felicitări din partea perso-
nalităților politice străine importante ale vremii. În anul 1891 mesajele și felicitările au 
fost trimise din partea: D. Hoorickx, trimis extraordinar și Ministru plenipotențiar al 
Belgiei; Sir Lascelles, trimis extraordinar și Ministru plenipotențiar al Marii Britanii; 
D. De Bulow, trimis extraordinar și Ministru plenipotențiar al Germaniei, dar și pe 
alții precum D. Marinovitch, care era însărcinat cu afaceri al Serbiei; D. Curtopassi, 
Ministrul plenipotențiar al Italiei. Toate aceste personalități au intrat în audiență cu 
Regele și au oferit Regelui sincere felicitări cu ocazia împlinii a 25 de ani, de când 
era conducător al românilor. În 1906, Regele a primit mesaje și felicitări din partea lui 
Francisc Iosif, Leopold al Belgiei, Vitt orio Emanuelle, Theodore Roosevelt, însă aceș-
tia au trimis scrisori, nu au intrat în audiență cu regele. Carol I a primit și numeroase 
cadouri cu ocazia acestor două aniversări. În anul 1891 a primit un cadou din partea 
Societății „Furnica”, „un obiect mic, produs românesc, ca omagii de recunoștință și de-
votament”,20 o broderie încadrată într-o ramă cioplită în lemn aurit. Din partea armatei 

17 ,,Împlinirea unui Regat 1866-1906. Expoziția Generală Română 1906”, p. 94.
18 Ioan Scurtu, Istoria românilor în timpul celor patru regi, vol. I, București: Editura Enciclopedică, 

2011, p. 162. 
19 Ibidem, p. 185.
20 Nicolae Garofi ld, Domnirea de 25 de ani a M.S. Regelui Carol I și jubileul aniversării acestei dom-

niri: 10 mai 1891, Buzău: Tipografi a și Librăria A. Davidescu, p. 32.
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a fost dăruit Regelui un album din piele, care cuprindea, în interior, imagini cu Regele, 
cu familia sa și momente istorice importante pentru România. Și în anul 1906 Regele 
Carol I a primit diferite cadouri, însă cel mai important îl reprezintă statuia Lupoaicei 
(Lupa Capitolina) dăruită de către orașul Roma, statuia reprezintă o copie a celei de la 
Roma. „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”.21

Atât cu ocazia Jubileului de 25 de ani, cât și cu ocazia celui de 40 de ani s-au insti-
tuit Medalii Jubiliare. „Anul 1891 este marcat în medalistica românească prin emite-
rea a peste zece medalii jubiliare, care sunt caracterizate, pe de-o parte, de utilizarea 
unor programe iconografi ce variate, și, pe de altă parte, de o bogată diversitate în 
ceea ce privește morfologia acestora. Pentru a celebra acest eveniment, care coinci-
dea cu o perioadă de stabilitate și de prosperitate, au fost emise medalii ale căror 
dimensiuni variau de la 24 mm până la 80 mm și care erau realizate din aramă, bronz, 
argint sau aur, ceea ce denotă faptul că se dorea ca discursul festiv să fi e recepțio-
nat de cât mai mulți oameni, prin adaptarea acestuia pentru fi ecare categorie soci-
ală. De aceea, pe lângă medaliile ofi ciale realizate din aur, argint și bronz de mari 
dimensiuni, au fost realizate și așa-numitele medalii populare, de mici dimensiuni, 
care cel mai adesea prezentau toarte de formă circulară, pentru a putea fi  prinse de 
haine”.22 Pe aversul medaliei este reprezentat Carol I, iar pe revers este reprezenta-
tă o compoziție alegorică importantă pentru istoria României. „În plus, Carol I este 
reprezentat în hainele militare, având pe piept o serie de decorații, dintre care cele 
mai importante sunt: ordinul Pour le Mérite în grad de cavaler, ordinul casei regale 
de Hohenzollern în grad de colan, ordinul Steaua României în grad de mare cruce 
și ordinul Lâna de aur. În stânga și în dreapta efi giei sunt inscripționați anii 1866 și 
1891, iar legenda circulară ramură de măslin / Carol Rege al României/ ramură de măslin 
este delimitată de un cerc periat exterior și de un cerc liniar interior. Numele gravo-
rului, A. Sharff , este inscripționat în spatele efi giei regale”.23 Alegoria reprezentată pe 
revers este alcătuită dintr-o „cunună de lauri alegoria României învingătoare, stând 
în picioare, ușor orientată spre stânga. Alegoria purtând coroană închisă și văi pe 
cap, este înveșmântată în peplum și chalmys, încinsă cu o centură și spadă, aceasta 
se sprijină cu mâna stângă de un scut pe care este reprezentată stema României, iar 
în mâna dreaptă ține o ramură de palmier. La picioarele acesteia în partea dreaptă 
sunt depuse mai multe arme, iar în partea stângă lângă ea este reprezentat un leu. 
De cununa de lauri sunt prinse mai multe panglici pe care sunt inscripționate nu-
mele localităților: Plevna, Rahova, Smârdan, Calafat, Grivitz a, precum și anii 1877, 
1881 și 1889. De partea superioară a cununii este prinsă o panglică mai mare pe care 

21 Adevărul, 03, nr. 0821, 8 mai 1891, p. 2; Ioan Scurtu, op.cit., p. 185.
22 Cristiana Tătaru, „Medalia din aur emisă cu ocazia Jubileului de 25 de ani de domnie a 

Regelui Carol I”, Muzeul Național, vol. XXI, București, 2014, pp. 85-86.
23 Ibidem, p. 90.
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este inscripționată deviza familiei regale: Nihil sine Deo”.24 În anul 1906 a existat 
un regulament pentru instituirea medaliei Jubiliare Carol I. În Art. 1 se prevedea: 
„Se institue pe ziua de 10 Maiu 1906 – aniversarea a 40-a Domniei Majestăței Sale 
Regelui Carol I – o medalie comemorativă sub numele de Medalia Jubliară „Carol I”.
Art. 5. – Medalia Jubiliară Carol I este considerată ca o disctincțiune onorifi că. Ea se 
conferă pe vieață și pentru una și singura dată, cu ocaziunea Jubileului de 10 Maiu 
1906; dreptul de a purta este personal și nu se transmite în nici un caz urmașilor, cari 
o vor păstra ca o amintire de familie”.25

În cadrul expozițiilor au existat vizitatori români, afl ați în afara granițelor 
Regatului, dar și vizitatori străini. Astfel, la fel ca în 1906 și în 1891 tariful la biletele 
de tren au avut un cost redus semnifi cativ, ceea ce a permis mai multor persoane să 
viziteze Expoziția. Ceea ce relevă acest lucru este multitudinea trenurilor care aveau 
ca destinație Capitala. „Direcția căilor ferate române aduce la cunoștință publicului 
că pentru înlesnirea înapoerei călătorilor veniți cu ocazia jubileului, pe lângă trenu-
rile actuale, vor mai circula cu începere de Luni 13(25) Mai a.c., trenuri speciale care 
vor transporta numai călătorii prevezuți cu jumetate de bilet pentru întoarcere”.26 
Astfel, în 1891 avem vizitatori din Turnu Severin, Târgu Măgurele, Pitești, Târgoviște, 
Craiova, Pașcani, Botoșani. Însă, un oaspete important venit special cu această ocazie 
la București este fratele mai mare al A. S.R. Principelui Ferdinand. „Duminică, 5 Maiu, 
la orele 91/4 dimineța, M.S. Regele cu A.S.R. Principele Ferdinand au mers la gara de 
Nord pentru a întempina pe A.S. Principele hereditar de Hohenzollern, fratele mai 
mare al A.S.R. Principelui Ferdinand care sosea în Capitală spre a asista la serbările 
jubileului de 25 de ani de domnie a M.S. Regelui”.27

În anul 1906 au pornit spre București trenuri cu călători din toate colțurile 
Regatului, dar și cu români din afara granițelor. La inaugurarea Expoziției Naționale 
din 1906 au fost prezenți și câțiva oaspeți mai importanți, persoane politice remar-
cabile ale vremii. Prin urmare, Dr. Karl Lueger, primarul Vienei, a fost prezent la 
inaugurarea Expoziției; primarul Romei, Contele di San Martino; Un alt oaspete a 
fost Kiazim Bey, ministrul plenipotenițiar al Turciei, cu soția sa, Victoria Melita 
(sora principesei Maria a României). Astfel, pe lângă acești vizitatori importanți, au 
mai fost și grupuri de oaspeți din Bucovina, Transilvania, Banat. La data de 23 au-
gust din Cernăuți pleacă două trenuri cu români bucovineni care veneau să viziteze 
Bucureștiul. La 26 august sosesc în Capitală grupuri de români ardeleni, care numă-
rau aproximativ 2 000 de persoane. La 16 septembrie sosesc în Capitală 400 de români 
din ținutul Făgărașului. Atât în 1891, cât și în 1906, vizitatorii au fost întâmpinați la 
gară de localnici și conduși pe străzile orașului spre locurile unde avea loc activitățile 
cu ocazia serbării jubileului. 

24 Ibidem.
25 Amintiri despre jubileul de 40 de ani de domnie a M.S. Regelui Carol I 1886-1906, p. 27.
26 Adevărul, an 3, nr. 0826, 13 mai 1891, p. 3.
27 Monitorul Ofi cial al României, 59, nr. 028, 7 mai 1891, p. 609.
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Expoziția din 1906 a avut și câteva „scandaluri”, după părerea unei părți din presă. 
Iată, ce scria „Universul”, din 26 iunie 1906: „La orele 12 pm din cauza unui public 
numeros, care părăsea Expoziția și al numărului redus de vagoane de tramvai, afl ate 
în circulație la acea oră, s-a produs o îmbulzeală și a fost provocat un incident în care 
au fost implicate mai multe persoane prin intervenția mai multor comisari afl ați la fața 
locului pentru aplanarea confl ictului, impunând necesitatea suplimentării numărului 
de vagoane și pentru orele târzii și menținerea ordinii și bunei rânduieli în circulație 
de către poliție”.28 Câteva zile mai târziu, același ziar, scria la 6 iulie 1906: „Scandal în 
care au fost implicați 2 marinari care au agresat câteva persoane, intervenind și alți 
inși care au folosit chiar și cuțite și focuri de revolver, în urma intervenției poliției 
s-a aplanat confl ictul, iar persoanele arestate au fost trimise prefecturii de poliție”.29 
Ziarul „Epoca”, din august 1906 semnala și el un „scandal”: „Scandal la restaurantul 
pavilionului austriac între dl. Steibruck, directorul societății „Anker” din Viena și ing. 
Bunescu, iar pentru că nu au căzut de acord, conform uzanțelor vremii, s-a stabilit de 
comun un duel cu tragerea a 3 focuri de pistol”.30 N-au lipsit de la Expoziție incendiile 
sau exploziile, care au avut, mai puțin un ecou în afară. 

În concluzie, în urma acestor comparații între Jubileul de 25 de ani de domnie a 
Regelui Carol I și Jubileul de 40 de ani, putem să afi rmăm că primul a fost o piatră 
de temelie, sau un moment pregătitor în constituirea celui din urmă. Și, chiar dacă 
au existat diferențe între cele două Expoziții, ele nu au făcut decât să exprime idei-
le vremii în atingerea unui scop comun și anume acela de a sărbători Regele și de a 
arăta progresul țării. Prestigiul și recunoașterea efortului depus pentru organizarea 
Expoziției Naționale a Jubileului regal din 1906 s-a resimțit și la nivelul internațional. 
Un lucru care a atras atenția asupra Expoziției, plasând-o pe plan internațional, a fost 
prezența românilor din afara granițelor, care s-au afl at în cadrul unor pavilioane stră-
ine precum: românii din Bucovina, care erau prezenți în anexa Pavilionului Austriei 
sau românii din Pavilionul Macedoniei ș.a. La recunoașterea națională a Expoziției au 
contribuit mai mulți factori, dintre care amintim: amploare Expoziției, efortul depus 
de români în construcție și organizare, vizitatorii din afara granițelor Regatului, atât 
români cât și străini, dar și mesajele de felicitări din partea caselor regale europene și a 
apariției acestui subiect în presa străină. 

28 Universul, anul XXIV, nr. 172, 26 iunie 1906, p. 3
29 Universul, anul XXIV, nr. 179, 3 iulie 1906, p. 2.
30 Epoca, anul XII, nr. 188, 1 august 1906, p. 2.
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Ecoul internațional al Expoziției naționale din 1906

Rezumat: Prestigiul și recunoașterea efortului depus, pentru organizarea Expoziției naționale a 
Jubileului regal din 1906 s-a resimțit și la nivelul internațional. Vizitatorii străini ai Expoziției au fost 
personaje politice importante ale epocii. Presa română prelua aceste articole și le publica, informând 
cititorii despre ceea ce se scria în lume cu privire la România și a Expoziție. La recunoașterea națională 
a Expoziției au contribuit mai mulți factori, dintre care amintim: amploare Expoziției, efortul depus de 
români în construcție și organizare, vizitatorii din afara granițelor Regatului, atât români, cât și străini, 
dar și mesajele de felicitări din partea caselor regale europene și a apariției acestui subiect în presa 
străină. Un alt lucru care a atras atenția asupra Expoziției, plasând-o pe plan internațional, a fost pre-
zența românilor din afara granițelor. Regele Carol I a primit mesaje și scrisori de felicitări de la mai mulți 
suverani ai lumii din Austro-Ungaria, Belgia, Franța, Bulgaria, Italia, Germania, Olanda, Rusia, Statele 
Unite, Spania etc.

Între Jubileul de 25 de ani de domnie a lui Carol I și Jubileul de 40 de ani există o diferență de 
amploare și grandoare. În 1906 au fost antrenate mult mai multe fonduri, organizarea a fost mult mai 
bună, activitățile mai diverse, iar ecoului internațional mult mai mare. 

Cuvinte cheie: Jubileele regale, Expoziția națională, Carol I, presă, oaspeți străini. 

The International Echo of the National Exhibition in 1906

Abstract: The prestige and recognition of the effort made to organize the National Exhibition of the 
Royal Jubilee in 1906 has also been felt at the international level. The foreign visitors of the Exhibition 
were important political characters of the time. The Romanian press took over these articles and pub-
lished them, informing the readers about what was written in the world about Romania and the Exhibition. 
Several factors contributed to the national recognition of the Exhibition, including the extent of the 
exhibition, the effort made by Romanians to construct and organize it, visitors from outside the borders 
of the Kingdom, both Romanian and foreign, as well as congratulatory messages from the European 
royal houses and the appearance of this issue in the foreign press. Another thing that attracted the 
attention of the Exhibition by placing it on an international level was the presence of Romanians from 
abroad. King Carol I received messages and greeting cards from several sovereigns of the world, from 
Austria-Hungary, Belgium, France, Bulgaria, Italy, Germany, Netherlands, Russia, United States, Spain 
and so on.

Between the 25th Jubilee of Carol I and the 40th Jubilee there is a difference of greatness and 
grandeur. In 1906 many more funds were involved, the organization was much better, the activities 
more diverse, and the international echo was much larger.

Keywords: Royal Jubilees, National Exhibition, Carol I, press, foreign guests.

 


