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În Expoziția jubiliară din 1906 au funcționat diferite pavilioane, atât românești cât 
și străine. Unele pavilioane au fost amenajate de întreprinzători particulari. Palatul 
Artelor, era una din clădirile cele mai impunătoare din cadrul Expoziției. Palatul a fost 
inaugurat la data de 17 august 1906, în prezența Comisarului general Dr. Constantin 
Istrati, a lui Ion N. Lahovary și a unui numeros public. Dr. Constantin Istrati a fost 
cel care a rostit discursul, cu ocazia inaugurării Palatului Artelor. Cu acel prilej făcea 
aluzie la timpul trecut, de când se începuseră lucrările edifi ciului, numind această con-
strucție un „Muzeu al trecutului nostru”. Iată, un fragment din acest memorabil dis-
curs: „Peste 10 zile se va împlini abia anul de când târnăcopul începu să sape, în clisa 
ce se afl ă pe acest loc, șanțul unde urma să se zidească temeliile construcțiunii în care 
ne afl ăm. Numele acestei construcțiuni variază: unii o numesc „Palatul Artelor”, alții 
„Muzeul trecutului nostru”. Și unii și alții au dreptate. „Palatul Artelor” poate fi  numit 
el în prezent, căci într’ânsul se afl ă expus, pentru moment tot ce a fost produs mai de 
seamă de artiștii români. Palat al artelor în partea sa superioară, căci în catul de jos o 
altă idee a domnit și anume în sala mare centrală s’a rezervat locul pentru a sărbători 
două fi guri mari ale neamului nostru: Marele Împărat Traian, la origina zămislirii nați-
onalității române, și primul Rege al României, Marele Domnitor Carol I”.1

La etajul Palatului se găseau opere ale unor artiști români precum: N. Grigorescu, 
Th. Aman Adjukiewicz, Obedeanu, Constantin Petrescu,2 iar, în partea de jos, se găseau

1 Amintiri despre jubileul de 40 de ani de domnie a M.S. Regelui Carol I 1886-1906, p. 273; 
Expozițiunea generală română 1906. Călăuza ofi cială și catalogul expozițiunei, capitolul „Expoziția 
generală română din 1906”, București: Editura Socec, 1906.

2 Eleonora Cofas, Carmen Constantinescu, „Expozițiunea Generală Română din București – 
considerații după nouă decenii”, Muzeul Național, nr. IX, MNIR, București, 1997, p. 150.
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Palatul Artelor3

exponatele, ce reprezentau istoria poporului român. Originea latină a poporului ro-
mân a fost prezentată cu ajutorul unor exponate precum: piese arheologice, bustul lui 
Traian de la Cladova, o copie a Lupoaicei, statuia legionarului roman. Se mai găseau 
și machetele mormintelor lui Ștefan cel Mare și Mircea cel Bătrân, obiecte de la Al. 
I. Cuza, Gh. Bibescu, V. Alecsandri, M. Kogălniceanu, generalii Florescu și Davila. 
De asemenea, se remarcau, reproducerile podurilor de la Drobeta Turnu Severin și 
Cernavodă.4 La subsol a fost realizată „Grota Fermecată”, creația sculptorilor F. Marin; 
D. Paciurea și F. Stork. Primul a creat din marmură „Fecioara adormită”, o femeie 
culcată pe un soclu de piatră, iar D. Paciurea și F. Stork au realizat doi uriași din pia-
tră. La „Grotă” apa cascadei se spărgea printre pietrele ascuțite ale bazinului.5În fața 
Palatului Artelor era amenajată o pivniță, similară cu cele de la începutul secolului al 
XIX-lea. Pivnița avea două caturi și era destul de întinsă, astfel încât la primul cat era 
amenajată o salină. Iar, pentru a o vizita a fost nevoie de amenajarea unui ascensor. 
Lângă această pivniță a fost așezată „Bateria Calafat”, cea care a tras primul foc în 
Războiul pentru Independență.6

3 htt ps://www.google.ro/search?q=Pavilioanele+Expozi%C8%9Biei+jubiliare+din+1906.&tbm
=isch&tbo=u& acsource=univ&sa=X&ved=2ahUKEwij9K7s6rLeAhXJKVAKHdbwB4wQs
AR6BAgGEAE&biw=958&bih=952#imgrc=9qzBSN8fJHDNiM, accesat în 2 iulie 2018.

4 Ibidem; Frédéric Damé, Bucureștiul în 1906, Pitești: Editura Paralela 45, 2007.
5 Dimineața, anul III, nr. 888, 28 iulie 1906, p. 2; Dimineața, anul III, nr. 885, 25 iulie 1906, p. 3.
6 Ion Bulei, Atunci când veacul se năștea lumea românească 1900-1908, București: Editura 

„Eminescu”, 1990, p. 375; Nicolae Șt. Noica (ed.), „Expoziția din 1906”, în Bucureștii în ima-
gini în vremea lui Carol I, București: Cadmos, 2007.
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Palatul Culei7

Pavilionul Culei, de 168 mp., a avut ca model o casă-culă din Oltenia, mai precis 
din zona vâlceană. Tipul de construcție era înalt, în partea de sus avea un pridvor, 
iar în partea de jos erau ferestre înguste. Cula era construită de inginerul Mihăilescu, 
care a lucrat în asociere cu V. Ștefănescu. Considerată deosebit de originală, Cula a 
fost dotată cu obiecte de preș, cu tezaure artistice religioase: evanghelii, manuscrise 
din secolele XV-XVI cu îmbrăcăminte fi ligranată sau bătută în aur, cârje episcopale, 
cădelnițe, cruci.8 

În momentul când Regele și Regina au vizitat Pavilionul Culei, în 6 iunie 1906, 
și au fost primiți de ofi cialități, după cum menționau sursele vremii: „M. M. Regele 
și Regina au vizitat ieri din nou expoziția Națională. Suveranii au sosit la expoziție 
la orele 5 d.a. și au mers direct la Culă, unde au fost primiți de doamna de onoare 
Bengescu, de d-na Gr. Cantacuzino, de d-nii G. Gr. Cantacuzino, prim-ministru, I. 
Lahovary, ministrul domeniilor, dr. Istrati, comisarul general, Al. Belu, organizatorul 
Expoziției din Culă.9 ... Majestățile au vizitat Expoziția din interiorul Culei, urcând 
spre etajul I, Scara era frumos tapisată cu fl ori, cu covoare, cu modele vechi românești, 
cu fi guri bisericești etc. În etajul I, pe stânga era aranjat un mic paraclis, cu un altar, 
pe care se afl a așezată o Evanghelie scumpă. Pe peretele din fața altarului o pictură 
reprezenta pe Domnitorul Alexandru Ion Cuza oferind simbolic Fecioarei Maria, cele 
două coroane, ale Munteniei și Moldovei. Pe peretele din stânga se vedeau chipurile 
istorice ale domnitorilor Munteniei iar, pe cel din dreapta, cele ale domnitorilor din 

7 htt p://www.bucurestiivechisinoi.ro/wp-content/uploads/2011/02/Cula-Boiereasca.jpg, acce-
sat în 2 iulie 2018.

8 Ibidem
9 Carol I, Aminitrea unei Mari Domnii, București, 2006, p. 147.
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Moldova, pictați de pictorul Verona.10 ... Au fost expuse în Culă și portretele Regelui 
și Reginei României, Carol I și Elisabeta. Într-un salon alăturat au fost expuse obiecte 
bisericești. Din acest Pavilion al Culei se mai deschidea un salon care era dedicat cul-
tului armean. În Pavilionul armean se afl au un altar, multe cărți, haine preoțești, cruci, 
de rit ortodox. Scara ce ducea spre etajul al treilea era frumos ornată, pe scări erau 
covoare românești, iar pe pereți multe icoane, cădelnițe vechi de aur și argint, diferi-
te cupe, odăjdii, patrafi re dăruite de vechii domni, o cruce în rubine și briliante a lui 
Brâncoveanu Constantin, boier vechi și Domn Creștin, o mitră în aur masiv, cu pietre 
scumpe de rubin și smarald, a mitropolitului Cozma, doi serafi mi de argint, o cârjă 
de cristal dăruită de împărăteasa Ecaterina a Rusiei, epitaful lui Mircea-ce-Bătrân etc., 
toate așezate cu pricepere și artă. Tot aici mai e o ușă a Bisericii Cotroceni, datând din 
timpul lui Șerban Cantacuzino.11 

Pavilionul Etnografi c, al românilor de peste Munți, se afl a în spatele Palatului 
Artelor. În cadrul acestui Pavilion au expus românii din Bosnia, Herțegovina, 
Basarabia și Istria. Era construit în forma caselor țărănești. În cadrul acestui Pavilion 
au mai fost expuse: bustul mitropolitului Șaguna; portretul episcopului Klein; hărți 
etnografi ce, economice; fotografi i cu peisaje și vederi de peste munți. De asemenea, 
a fost expusă și o colecție de costume populare precum și prosoape lucrate cu motive 
naționale și tradiționale.12

Pavilionul Austriei a fost organizat de Camera de Comerț din Viena și se situa în 
apropierea lacului. Pavilionul era compus dintr-un pavilion principal, iar mai apoi din 
Pavilionul Bucovinei și a Societății de salvare din Viena. Pavilionul Expoziției austrie-
ce are fațada orantă de o frescă și de două grupuri de bronz de fi ecare parte a intrării. 
O serie de saloane cu mobile de stil foarte elegante. Cristaluri, porțelanuri, obiecte de 
marochinărie și orfevrerie foarte frumoase și artistic lucrate. Drept corolat, pe terasa 
pavilionului se servesc răcituri în sunetele unei excelente orchestre vieneze.13 În ca-
drul Pavilionului au fost expuse aparate de salvare și o ambulanță model. Pavilionul 
Bucovinei era gândit ca o anexa a Pavilionului austriac. Avea deasupra intrării un steag 
austriac, fl uturând Acest Pavilion se situa în apropierea Arenelor Romane, mai exact 
pe Calea Dobrogei Pavilionul „era construit în forma bisericii din Rădăuți”14, avea un 
interior vas și luminos, aranjat foarte frumos. Organizatorii acestui Pavilion au fost: 
Nicu cavaler de Flondor; Nicu cavaler de Wasilko; Modest cavaler de Grigorcea; preo-
tul Dionisie cavaler de Bejan, Florea Lupul. Exponatele prezente erau obiecte istorice și 
făceau parte din obiectele mănăstirești de la mănăstirile: Putna, Sucevița, Dragomirna, 
Humor și Voroneț. Astfel, multe din exponate erau din această sferă a bisericilor și a 
mănăstirilor, dar nici cele din sfera istoriei nu se lăsau mai prejos. „În mijlocul sălii 

10 Ibidem.
11 Ibidem, p. 148; Universul, anul XXIV, nr. 157, 11 iunie 1906, p. 2.
12 Monitorul Ofi cial nr. 194, 28 noiembrie 1906, p. 7134.
13 Ion Bulei, op.cit., p. 379.
14 Ibidem.
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relieful cetății Sucevei. Într-o altă secțiune erau expuse documente vechi și manus-
crise aduse de Th. Stefanelli, N. Flondor și V. Zaharovski; un album de documente 
vechi, fotografi ate, relative la istoria Bucovinei. Apoi peste 400 de cărți din bibliote-
ca Societății pentru cultura și literatura română din Bucovina și a Societății „Școala 
română”. Între ele (în manuscris) și Dicționarul german-român-francez în 12 volume 
al lui Vasile Cantemir, fost cancelar al consulatului austriac de la Iași în 1826”.15 De 
asemenea, au fost expuse și odoare bisericești foarte vechi, din vremea lui Ștefan cel 
Mare: „perdeaua lui Ștefan cel Mare cu portretul lui și al soției Maria; un acoperământ 
dăruit de același Domn la 1403, Episcopiei Rădăuți; un aer cusut cu fi r din mănăstirea 
Putna, pe care se afl ă cusute portretele lui Ștefan cel Mare și a Doamnei Sale Maria de 
Mangor, fi ica lui Radu cel Frumos, Domnul Munteniei”.16

În Expoziție existau și pavilioane destinate unor structuri instituționale, precum: 
Palatul Primărie în cadrul căruia era prezentată o hartă în relief a orașului, erau pre-
zentate imagini cu Capitala, lucrări din trecut și cele care se vor fi naliza în perioada 
următoare etc. Alte pavilioane erau cele ale Geniului Militar, al Domeniilor Coroanei 
și al Casei Regale, aceste pavilioane întregeau imaginea României. În cadrul acestor 
Pavilioane se prezentau în primul rând statisticile conform cărora se refl ectau progre-
sele făcute de România în timpul domniei lui Carol I: „astfel populația a crescut de la 
4.115.818 locuitori în 1866 la 6.500.000 locuitori în 1905, recolta de grâu înregistrase o 
creștere de l 6.489.200 hl în 1866 la 36.412.747 hl în 1905, porumb 5.866.100 ha în 1866 la 
20.888.300 hl în 1905, petrol la 5.915 tone în 186 la 615.244 tone în 1905”.17 

Pavilionul Domeniului Coroanei18

15 Ibidem, p. 380; Acțiunea Conservatoare, anul I, nr. 26, 3 iunie 1906, p. 3.
16 Universul, anul XXVI, nr. 224, 17 august 1906, p. 1.
17 Eleonora Cofas, Carmen Constantinescu, op.cit., p.149.
18 htt ps://www.google.ro/search?q=Pavilioanele+Expozi%C8%9Biei+jubiliare+din+1906.&tbm

=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=2ahUKEwij9K7s6rLeAhXJKVAKHdbwB4wQsAR6
BAgGEAE&biw=958&bih=952#imgrc=pgIaERkBmOU89M, accesat în 2 iulie 2018.
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În cadrul Pavilionului Regal se afl a expusă coroana de oțel și steaguri de război. 
„Mă îndrumez spre pavilionul regal. In pavilionul acesta e expusă coroana de oțel, 40 
de steaguri din resbelul glorios din 1877. Decorațiunile M. Sale primite delà Monarchii 
țărilor străine și cadourile din țară. In sala aceasta plutește o tăcere sublimă, oamenii 
vorbesc numai în șoapte, înduioșați de glorioasele vremuri trecute”.19

 
Pavilinul Regal20

Lângă Pavilionul Regal se afl a „coliba acoperită cu olane și înfundată în pămînt în 
care a petrecut domnitorul iarna campaniei de la Poradim21.”cunoscută sub numele de 
„căsuța de la Poradim”. De asemenea, s-au reprodus și locuri ale unor lupte memora-
bile și taberele participante la război, tabăra română și cea a rușilor. „În față, pe unul 
din verzile partere se afl ă reprodusă în miniatură faimoasa Plevnă, cu toate rîurile, 
văile, dealurile și localitățile, unde s-au dat memorabile lupte. Liniile roșii, spre nord, 
fi gurau taberele române și cele albastre, spre sud ale rușilor”22.

De asemenea, din pavilioanele străine, care au funcționat de-a lungul Expoziției men-
ționăm: pavilioanele Italiei23, Elveției, Serbiei24, Franței, Austriei, Ungariei, Germaniei 
și Comisiei Europene a Dunării, de la a cărei înfi ințare se împlineau cincizeci de ani. 
Austria și Ungaria au fost invitate și pentru a permite prezentarea, în cadrul manifestării 
expoziționale, a românilor din Transilvania și Bucovina. „Pavilioane aveau și românii 

19 Coriolan Pop, „Expoziția generală din București”, Tribuna, anul X, nr. 151, 12/25 august 1906, 
p. 1.

20 htt ps://www.artmark.ro/arhiva-rezultate-licitatii/licita-ia-colec-iei-de-regalitate-romaneas
ca-emanuel-erena-inclusiv-o-selec-ie-dedicata-istoriei-pompierilor-271-2017/fotografi e-re
prezentand-pavilionul-regal-din-expozitia-generala-romana-din-1906-semnata-de-foto.
html, accesat în 2 iulie 2018.

21 Ion Bulei, op.cit., p. 379.
22 Ibidem.
23 Drapelul, anul VI, nr. 101, 14 septembrie 1906, p. 2.
24 Monitorul Ofi cial, nr. 194, din 28 noiembrie 1906, p. 7134 și nr. 198, din 2 decembrie 1906, pp. 

7280-7283.
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din alte ținuturi: Basarabia, Macedonia, Banat.25 Toate apropiate de cele ale Transilvaniei 
și Bucovinei, în stânga lacului, în direcția str. 11 Iunie–Calea Șerban Vodă.26

Pavilionul Comisiei Europene a Dunării.27

Pavilionul Comisiei Europene a Dunării era situat în apropierea malului lacului și a 
expus o machetă în relief a Dunării, alături de alte hărți, vapoare, vase. De asemenea, au 
fost prezente lucrările, care au fost executate la gurile Dunării, în perioada celor cincizeci 
de ani, care trecuseră de când a început activitatea Comisiei Europene. Au mai fost pre-
zentate și statistici, cu privire la mișcarea vaselor pe Dunăre și a capacităților acestora, 
dar și statistici care aveau în vederea adâncimea apelor în diverse perioade ale anului.28 
A fost organizat un Pavilion special destinat pentru expunerile participanților străini la 
Expoziție. Acesta a fost singurul pavilion în care obiectele expuse au fost puse la vânza-
re. Astfel, acest Pavilion, situat pe aleea Alexandru cel Bun, a fost creat pentru partici-
panții: bulgari, elvețieni, americani, englezi, suedezi, ruși. Datorită acestui Pavilion s-au 
comercializat în România produse, care nu erau cunoscute publicului românesc.29

25 Conservatorul, anul VI, nr. 169, 3 august 1906, p. 3.
26 Ion Bulei, op.cit., p. 383.
27 htt ps://www.google.ro/search?q=Pavilioanele+Expozi%C8%9Biei+jubiliare+din+1906.&tbm

=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=2ahUKEwij9K7s6rLeAhXJKVAKHdbwB4wQsAR6
BAgGEAE&biw=958&bih=952#imgrc=1mmAEHcg3mX-PM, accesat în 2 iulie 2018.

28 Dimineața, anul III, nr. 931, 9 septembrie 1906, p. 3.
29 Monitorul Ofi cial, nr. 199, din 3 decembrie 1906, pp. 7350-7353.
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Pavilionul Macedoniei erau situat în extremitatea de sud est a expoziției, mai exact 
pe strada Grigore Ghica Voievodul. Era construit în totalitate din piatră și avea feres-
trele mici așezate destul de sus, de asemenea era înconjurat cu un zid de piatră care 
era similar unui fort. Casele românilor erau spațioase, cu multe încăperi care puteau să 
găzduiască familiile numeroase. Printre exponatele prezente la Expoziție se numără: 
costume din Macedonia, obiecte de uz casnic, fotografi i cu portul românesc din mai 
multe regiuni ale Macedoniei, obiecte bisericești precum icoanele, țesături, covoare, 
pânze, război de țesut.30

Pavilionul Ungariei era situat în fața Pavilionului Austriei. În cadrul acestui 
Pavilion s-au expus produse ale industriei ungare precum: mașini agricole, obiecte de 
fi erărie, unelte de lemn și de fi er, produse agricole, produse ale fabricilor de ceramică 
și ale minelor din Ungaria.31 Spre deosebire de Pavilionul Bucovinei32, care reprezenta 
o anexă a Pavilionului Austriei, Pavilionul românilor din Transilvania și Ungaria a 
fost făcut doar pentru ei. Astfel, singura concesie care a fost făcută era cu privire la 
nume. Prin urmare se înlocuia sintagma „Românii din Transilvania” cu „Românii de 
peste hotare”. Drapelul sau însemnele Ungariei nu erau prezente, în locul lor fl utura 
un steag românesc. Catalogul exponatelor era în limba română, spre deosebire de cel 
prezent la Pavilionul bucovinenilor unde limba catalogului era și româna și germana. 
Catalogul se numea „Catalogul pavilionului etnografi c al românilor din Ungaria” și 
era în contradicție cu inscripția de la intrarea în pavilion aceea de „Românii de peste 
hotare”. Secțiunea dedicată expozanților din Basarabia ocupa o aripă a pavilionului 
etnografi c al Transilvaniei. În cadrul acestei secțiuni au fost prezentate pentru expu-
nere diferite obiecte de uz casnic, obiecte vechi bisericești, fotografi i cu case țărănești, 
fotografi i cu țărani și grupuri de țărani în porturi populare specifi ce zonei din care 
proveneau. Toate aceste exponate erau preluate din diferite sate din Basarabia.33

Pavilionul minelor și carierelor avea o secțiune special organizată pentru românii 
din Serbia. Și în cadrul acestui pavilion au fost expuse diferite costume populare și 
păpuși îmbrăcate în costume naționale sârbești și românești și diferite obiecte de arti-
zanat și uz casnic. Din pavilioanele întreprinzătorilor particulari amintim: „Societatea 
meseriașilor, Zamfi rescu – ciocolată, Capșa – cofetărie, Grűder-Bing, H&S Prager – blă-
nuri, Thomas – îngrășăminte, Feder – instrumente muzicale, Carol Gőbl – tipografi e, 
Cantacuzino C. Suțu, G.V. Bibescu, Negroponte – produse agricole și viticole, Tonolla 
– cărămizi, Moldoveanu Rizescu – pânzeturi, Wolf Aurora – sonde, Richer – trăsuri și 
auto de 10-20 c.p., Urbeanu – soia, Fein – modă, Lessel – mobilă, Pațac Costofaru ș.a.”34.

30 Universul, anul XXIV, nr. 251, din 13 septembrie 1906, p. 2. 
31 Monitorul Ofi cial, nr. 194, din 28 noiembrie 1906, p. 7133 și nr. 197, din 1 decembrie 1906, pp. 

7244-7247.
32 Universul, anul XXVI, nr. 224, 17 august 1906, p. 1.
33 Monitorul Ofi cial, nr. 194, din 28 noiembrie 1906, p. 7134 și nr. 198, din 2 decembrie 1906, pp. 

7280-7283. 
34 Eleonora Cofas, Carmen Constantinescu, op.cit., p. 149.
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În cadrul Expoziției au fost organizate și o serie de concursuri. A fost organizat 
un concurs de arte plastice, în care artiștii și-au ales singuri subiectul, în sensul că 
trebuia să se interpreteze un moment important din istoria poporului român. Au fost 
instituite trei premii cu valoare materială diferită. De asemenea, a fost organizat și un 
concurs de gimnastică ți un campionat de lupte. Campionatul a fost organizat Arenele 
Romane. Tot la Arenele Romane au fost organizate concursuri de frumusețe și costu-
me populare. Scopul celui din urmă a fost conservarea și înfrumusețarea costumelor 
populare naționale. Costumele trebuiau să fi e cât mai autentice, și să fi e după modele-
le românești.

Arenele Romane au găzduit la data de 5 noiembrie, cu ocazia închiderii solemne a 
Expoziției, ceremonia de înmânare a premiilor obținute de expozanți și de colabora-
tori. La această ceremonie au fost prezenți: Regele Carol I, Regina Elisabeta, Principele 
Ferdinand, Principesa Maria, miniștrii însoțiți de soțiile lor, dar și reprezentanți ai 
Austriei, Ungariei, Franței, Italiei, Serbiei precum și un public numeros. Dr. Constantin 
I. Istrati, Comisarul general al Expoziției a fost cel care a anunțat numele câștigătorilor. 
După aceea au avut loc câteva scurte cuvântări din partea contelui de Blome, delegatul 
guvernului austriac; profesorul E. Pangrati în numele expozanților români și generalul 
Brătianu în numele membrilor juriilor. „Direcția expoziției a decernat exponatelor și 
participanților de dincolo de Carpați 12 medalii de aur și numeroase diplome. S-au 
bucurat de aceste onoruri gimnaziile: greco-catolic român din Blaj, ortodox român 
din Brașov, greco-catolic român din Beiuș. „Astra” ca susținătoare a școlii civile ro-
mâne de fete din Sibiu, școala populară ortodoxă din Săliște, ș.a. Diplomă de onoare 
cu medalie de aur au primit: „Astra”, Muzeul de Istorie și Etnografi e românească din 
Sibiu, Asociația femeilor române, corurile din Lugoj, Reșița, Berzovia, Cacova, Săliște, 
Oradea ș.a, corul moților din Abrud, mitropolia greco-catolică română din Blaj, Banca 
română Albina, C. Diaconovici pentru Enciclopedia Română ș.a.”35

Pe lângă medaliile și diplomele acordate expozanților s-a instituit și „Medalia 
Jubiliară Carol I” „Art. 1. – Se institue pe ziua de 10 Maiu 1906 – aniversarea a 40-a 
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 dis-
tincțiune onorifi că. Ea se conferă pe vieață și pentru una și singura dată, cu ocaziunea 
Jubileului de 10 Maiu 1906; dreptul de a o purta este personal și nu se transmite în nici 
un caz urmașilor, cari o vor păstra ca o amintire de familie.”36 Tot pentru comemorarea 
Jubileului s-au bătut și monede de aur și de argint. „Monedele de 100 de lei poartă pe 
avers efi gia M. S. Regelui și sus cuvintele: „Carol I Rege al României”, iar jos milesi-
mile: „1866-1906”; pe revers efi gia M. S. Ca Domnitor, și cuvintele: „Carol I Domnul 
României”, iar jos: „100 de lei”.37

35 Ibidem, p. 153.
36 Amintiri despre jubileul de 40 de ani de domnie a M. S. Regelui Carol I 1886-1906, p. 27.
37 Ibidem, p. 28.
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Tot cu prilejul jubileului s-a hotărât zidirea a 32 de spitale rurale. „Ceasul istoric al 
împlinirii a 40 de ani de Domnie ai primului Rege al României nu poate fi  sărbătorit 
mai bine decât zidind, pe toată suprafața Regatului, spitale menite să aducă alinare 
suferinzilor și să sape în inimile tuturor numele în veci slăvit al Regelui Carol I. (...) De 
aceea propun ca, cu prilejul acestei serbări, să se zidească în fi ecare județ câte un spital 
rural, care să poarte numele iubitului nostru Rege, și care să rămână deapururea amin-
tire a zilei pe care toți Românii fără deosebire, o vor sărbători cu credință și dragoste”.38

Participanții din Transilvania, care au obținut medalii, diplome, diferite distincții în 
cadrul Expoziției au fost anunțați că s-a publicat lista cu cei recompensați în Monitorul 
Ofi cial al României: „Se aduce la cunoștință tuturor d-lor expozanți din Transilvania, că 
listele celor cari au obținut diferite distincțiuni pentru expunerile cu cari au participat 
la Expoziția generală română din 1906, sunt publicate în Monitorul ofi cial al României, 
începând dela Nr. 194, 1906 – 216/ 1907 inclusiv și în buletinul Expoziției Nr. 14 1907 
expediat deja”.39 De asemenea, costul acestor recompense a trebuit să fi e achitat de 
către expozant, fapt pentru care a fost publicat și prețul aferent. „Costul distincțiu-
nilor, în urma scăzământului de 50% acordat, este următorul: lei 50 – Hors concours, 
40 – Medalia de aur cu diplomă de onoare, 25 – Medalia de aur cu diplomă specială, 
12.50 – Medalia de argint cu diplomă specială, 5 – Medalia de bronz cu diplomă speci-
ală, 1 – Mențiune onorabilă. Deosebit de aceasta, orice expozant, căruia i s’a decernut 
vre-una din distincțiunile de mai sus, trebue să mai primească obligator, plaqueta de 
colaborator care costă 7.50, și medalia jubiliară care costă Lei 2, plus Lei 4 spesele de 
transport.” Expozantul trebuia să trimită pe lângă taxa pentru distincții și o cerere care 
era adresată Comisariatului general al Expoziției în care se menționa tipul de distinc-
ție primit, precum și anul, ziua și locul nașterii pentru a putea fi  înscrise în brevetul 
medaliei jubiliare. După ce toate acestea au fost trimise și s-a primit o confi rmare cum 
că s-au achitat taxele necesare, medaliile și diplomele urmau să fi e expediate la adresa 
indicată de expozant. Pentru o bună atmosferă în cadrul parcului și a Expoziției era 
nevoie de serviciul unei societăți de pază. Astfel, paza a fost asigurată în mare parte de 
jandarmi. Aceștia sunt de două categorii: jandarmi rurali și jandarmi pedestri. De ase-
menea a existat și un număr însemnat de sergenți de stradă, dar și agenți ai poliției de 
siguranță care avea rol în prevenirea furturilor. În interiorul Expoziției exista un sediu 
al inspectoratului și unul al comisariatului. În concluzie, impresia generală pe care o 
lăsa Expoziția era una bună, o impresie de bucurie. „E cu neputință ca cineva, intrând 
pe poartă să nu se simtă cuprins de o nețărmuită admirație și să n-aibă involuntar o 
exclamație de plăcută surpriză în fața frumuseților ce se desfășoară înaintea ochilor. 
Așa își rezuma impresiile un ziarist de la „Universul”. E o adevărată minune acest colț 
de paradis pe câmpul plin de mlaștine și părăsit de acum un an.”40

38 Ibidem, p. 116.
39 Transilvania. Analele Asociațiunii pentru literatură română și cultura poporului român, nr. II 

Aprilie-Iunie, 1907, p. 53.
40 Ion Bulei, Viața cotidiană în timpul lui Carol I, București: Editura Tritonic, 2004, p. 202.
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Participanți din Transilvania la Expoziția jubiliară din 1906

O manifestare așa de importantă și de o asemenea amploare precum cea a Expoziție 
naționale nu avea cum să fi e trecută cu vederea de către românii afl ați în provincii-
le din afara granițelor Regatului. Astfel, printre grupurile de oaspeți care au ajuns la 
București în anul 1906 se numără și românii din Transilvania.

În revista „Transilvania”, încă din anul 1905, este lansat un „Apel către publicul 
român din regatul ungar”, pentru participarea la Expoziția generală română din 1906, 
în care se subliniază faptul că anul 1906 este unul ce „trebuie să încălzească inimile 
tuturor Românilor fără deosebire de hotare politice și se cuvine deci să fi e sărbătorit 
prin o mare și generală manifestațiune națională, la care să participe toate ramurile 
națiunei noastre”.41 În urma acestui anunț putem afi rma că românii transilvăneni erau 
încurajați să participe la Expoziție, să participe la afi rmarea idealurilor naționale și să 
dea dovadă de o unitate față de românii din cadrul Regatului. Dr. Consantin I. Istrati, 
Comisarul general al Expoziției a fost cel care a solicitat sprijinul Astrei, pentru coor-
donarea demersurilor și intervențiilor românilor transilvăneni. În continuare „Astra” 
oferă această sarcină lui Corneliu Diaconovici, care era prim-secretar al Asociațiunii 
și avea la acel moment experiența necesară în domeniul expozițional, deoarece aces-
ta s-a ocupat cu organizarea Expoziției etnografi ce și cultural-istorice și a Muzeului 
Asociațiunii din Sibiu. Viitorul Comisar general al Expoziției de la București a partici-
pat în anul 1905 la Expoziția etnografi că și cultural-istorică organizată la Sibiu de către 
„Astra”. El a rămas profund impresionat, de ceea ce a văzut acolo și de modul în care 
toate elementele au fost puse în valoare foarte bine de către expozanți. Așadar, cultura 
și obiceiurile românilor ardeleni au fost evidențiate într-un mod plăcut, dar surprin-
zător. La fi nalul vizitei Constantin I. Istrati a adus laude și felicitări tuturor celor care 
s-au implicat în realizarea acestei expoziții. 

Chiar dacă existența invitației la Expoziție era prezentă și valabilă, încă din 1905, 
la început, participarea românilor din Ardeal la Expoziție a fost oprită de către gu-
vernul ungar. La „13 martie 1906, guvernul ungar îi interzicea Asociației să participe 
între expozanții de la București și să organizeze acolo un pavilion al românilor din 
Transilvania și Ungaria, sub pretextul că activitatea acestei societăți nu se putea extin-
de decît pe teritoriu statului ungar”.42 

La data de 21 martie, președintele Astrei, Ioan Sterca-Șuluțiu îi transmite lui 
Constantin Istrati hotărârile guvernului ungar și faptul că nu puteau să participe în ca-
drul Expoziției, din motive de ordin politic. În scrisoarea, trimisă la București, Sterca-
Șuluțiu scria: „ca să nu expun Asociațiunea la alte neplăceri și îndeosebi la eventua-

41 Participarea mitropoliei române unite la expoziția jubiliară de la București (1906), p. 177, 
[online] htt p://diam.uab.ro/istorie.uab.ro/publicatii/colectia_auash/annales_6/22.pdf, accesat 
în 30.05.2018. 

42 Ion Bulei, Atunci când veacul se năștea lumea românească 1900-1908, București: Editura 
Eminescu, 1990, p. 382.
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litatea dizolvării”.43 Dar, în răspunsul lui C. Istrati acesta își arată indignarea și este 
de părere că: „guvernul ungar indispune în mod gratuit, pe o parte din credincioșii 
săi cetățeni, iar pe noi ne atinge în mod inutil, dîndu-ne o nouă dovadă de bunăvo-
ință (cu atît mai mult cu cît guvernul ungar știa de pregătirea Expoziției, avea cunoș-
tință de ceea ce făcea „Astra” și „a așteptat ultimul moment, în preziua deschiderii 
Expozițiunii ca să zic astfel, pentru a opri acțiunea d-voastră”)”.44 Comisarul general 
C. Istrati este de părere că nimeni nu putea sta în calea procesului organizatorilor, de a 
cumpăra obiecte de la românii de pretutindeni. Obiectele aveau să fi e folosite la orga-
nizarea unei Secțiuni etnografi ce în Capitala României și nu conta faptul că ele vor fi  
trimise de români sau că vor fi  cumpărate. Totuși, în cele din urmă lui Istrati i-a venit o 
idee, care avea să fi e un răspuns la hotărârea guvernului ungar: „cel mai bun răspuns 
la o acțiune, atît de puțin binevoitoare va fi  altul: ne vom mulțumi ca în secțiunea et-
nografi că, acolo unde o largă parte era lăsată la dispozițiunea românilor din Ungaria, 
să las locul gol și să expunem numai, spre justifi carea mea, conținutul circulării care 
oprește pe românii din Ungaria de a trimite obiecte casnice la o inofensivă secțiune 
etnografi că (...), iar publicul vizitator să judece”.45

În același timp, C. Diaconovici, care era însărcinat cu conducerea lucrărilor 
Pavilionul românilor din Imperiul Austro-Ungar, anunța că hotărârea guvernului 
ungar, de a împiedica manifestările expoziționale românești, era abuzivă, de aceea 
a rugat despărțămintele „Astrei” să continue lucrările și să aștepte avizul comisari-
atului general: „care, fără îndoială, va lua, în timpul cel mai apropiat, dispozițiunile 
necesare, ca acțiunea sistată din partea „Asociațiunii” să se continue pe altă cale și ca 
Românii din Ungaria să nu rămână neprezentați, în partea română a expozițiunii”.46 
De asemenea, Diaconovici, ruga despărțămintele, ca în cazul în care se ivea o proble-
mă sau aveau nemulțumiri sau necesitau informații, acestea să i se adreseze personal 
la Sibiu. În cele din urmă, guvernul ungar revizuiește hotărârea dată anterior, astfel că 
le permite românilor din Transilvania să participe la Expoziție. Pavilionul românilor 
din Transilvania și Ungaria a fost construit doar pentru reprezentarea românească, 
în cadrul Pavilionului nu se vedea stema, drapelul sau însemnele Ungariei. Pe acest 
Pavilion era arborat un steag mare românesc. Singurul compromis, care a fost făcut 
cererilor Ungariei, s-a referit la inscripția Pavilionului. Astfel, în loc de inscripția care a 
fost gândită la început, „Românii din Transilvania”, guvernul ungar dorea să fi e înlo-
cuită cu inscripția: „Românii de peste hotare”.47

Spre deosebire de catalogul care aparținea Pavilionului Bucovinenilor și care era în 
limba română și germană, catalogul „Românilor de peste hotare” era redactat doar în 

43 Ibidem. 
44 Ibidem.
45 Ibidem, p. 383.
46 „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 30.05.2018.

47 Ibidem.
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limba română. Acesta se intitula: „Catalogul pavilionului etnografi c al românilor din 
Ungaria”, denumire ce intră în contradicție cu inscripția prezentă la intrarea în pavili-
on. „Exponatele depășeau însă caracterul pur etnografi c. Ele au fost grupate în opt sec-
țiuni: etnografi că generală, industrie casnică, economică, bisericească, istorie și cultură 
școlară și instituții fi nanciare, care a fost propus inițial”.48 Inițial, pentru informarea 
premergătoare a publicului, a fost anunțat un număr de 16 secțiuni. „Pentru informa-
rea prealabilă a publicului sunt anunțare și secțiunile (în număr de 16) ale pavilionului 
românilor transilvăneni: Situația etnografi că (urma să fi e expusă o casă țărănească din 
Transilvania în satul etnografi c al Expoziției); Locuințele poporului nostru cu două 
secțiuni: industria textilă și respectiv, alte industrii de casă (organizată de Reuniune 
femeilor române din Sibiu, prin președinta ei, Maria Cosma); Portul și obiceiurile po-
porului nostru; Agricultura (se cere concursul Reuniunilor agricole din Transilvania); 
Industria (se solicită sprijinul corporațiilor și cercurilor de specialitate); Istoria popo-
rului nostru (se vor expune acte, documente, obiecte și tablouri istorice etc.); Știința și 
literatura; Secțiunea retrospectivă (prezintă portretele și obiectele, aparținând diferite-
lor personalități ale românilor ardeleni); Artele frumoase (pictura, sculptura și muzi-
ca); Industria de artă (lucrări de artă decorativă); Biserica ortodoxă română (prezenta-
rea istoriei ei cu sprijinul autorităților bisericești competente); Biserica unită română; 
Școalele române; Instituțiunile noastre culturale; Băncile române”.49 Cu toate că acest 
Pavilion a avut o situație mai specială, din cauza impedimentelor întâlnite cu guver-
nul ungar, Astra solicită și încurajează toți românii și toți prietenii românilor să vizi-
teze Capitala în perioada Expoziției și bineînțeles, să viziteze și Expoziția. Asociația a 
luat în serios misiunea de a organiza sarcinile, pentru ca acest Pavilion să fi e desăvâr-
șit. Prin urmare întreprinde o serie de demersuri, pe lângă instituțiile românești. „Prin 
adresa 288/1906, Iosif Sterca-Șuluțiu, lansează consistoriului arhidiecesan din Blaj un 
apel, prin care solicită Bisericii Unite sprijinul la înzestrarea pavilionului românilor din 
Transilvania unde există câte o secțiune pentru cele două biserici române și o alta pen-
tru școlile confesionale”.50 Având în vederea distanța dintre Blaj și București, „Astra” 
recomanda ca numărul obiectelor voluminoase să fi e mai mic deoarece ar îngreuna ex-
pedierea. Totodată, asociația recomanda și desemnarea unei persoane care să supervi-
zeze colectarea obiectelor, iar în cadrul atribuțiilor acestei persoane intra și menținerea 
legăturilor cu conducerea „Astrei”. Apeluri asemănătoare cu acesta au mai fost trimise 
și episcopiilor greco-catolice de Lugoj și Oradea. Episcopul de Oradea, Demetriu Radu 
a propus trimiterea unor manuscrise vechi românești și a unor fotografi i a bisericii ca-
tedrale, a reședinței episcopale etc. Episcopul de Lugoj îi trimite mitropolitului Victor 

48 „Elie Miron Cristea și Expoziția jubiliară de la București din 1906”, Angvstia, 13, 2009,
p. 133.

49 Participarea mitropoliei române unite la expoziția jubiliară de la București (1906), pp. 177-178, [on-
line] htt p://diam.uab.ro/istorie.uab.ro/publicatii/colectia_auash/annales_6/22.pdf, accesat în 
30.04.2018.

50 Ibidem.
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Mihaly o scrisoare la data de 13 martie 1906 prin care accentuează necesitatea partici-
pării la Expoziția Generală Română. Mitropolitul îi răspunde că pregătirile necesare 
pentru Expoziție să fi e adresate despărțămintelor „Astrei” și tot lor să le fi e oferite 
obiectele, care urmau să fi e trimise și tot sprijinul de care aveau nevoie. Mitropolia 
Română Unită a trimis la Expoziția națională a Jubileului regal mai multe exponate. 
Potrivit unui protocol, încheiat la 4 mai 1906, între Iacob Popa, protonotar consistorial 
și Ambrosie Chețieanu, s-au trimis: „bula episcopului Alexandru Sterca-Șuluțiu (1850), 
bula mitropolitului Alexandru Sterca-Șuluțiu (1854), decretul imperial al episcopu-
lui Alexandru Sterca-Șuluțiu (,,în cutie de pleu”), ordinul leopoldin al mitropolitului 
Sterca-Șuluțiu, bula papală de numire a mitropolitului Vancea (1868) și decretul regat 
de numire al acestuia (1869), sigiliile mitropoliei, a ahidiecezei de Alba Iulia, a episco-
piei de Gherla, acele de Oradea și de Lugoj, două grafi ce despre averile bisericești și 
școlare. La acestea se adaugă tablourile lui Inochentie Micu Klein și Timotei Cipariu, a 
„Vulturului (covorul cel mare)” trimise direct la București. Ultima piesă este, probabil, 
covorul realizat după desenul lui Octavian Smigelschi și țesut în Maramureș (1900), 
pe care stă un vultur uriaș cu aripile întinse deasupra Noului Ierusalim. Realizat pe 
un fundal roșu, galben și albastru, care sugerează tricolorul, covorul se găsește actual-
mente în Catedrala greco-catolică „Sfânta Treime” din Blaj”.51 Și sălăjenii au participat 
la Expoziția națională din 1906, iar pentru o organizare bună în vederea vizitei și parti-
cipării la Expoziție conducerea despărțământului Șimleu, al „Astrei” a ales un Comitet 
de organizare, alcătuit din sălăjeni, din care amintim: „Maria Cosma n. Dragoș, pre-
ședinta Reuniunii Femeilor Române Sălăjene (RFRS), soția lui Andrei Cosma, Emilia 
Pop Mărcuș, Veronica Borol, Eugenia Barboloviciu, Lucreția Sima, soția protopopului 
din Sângeorzul de Meseș, Vasile Pop, Laura Dr. Pop, soția lui Gheorghe Pop de Oarța, 
George Pop de Băsești, președintele Partidului Național Român din Transilvania, 
Alimpiu Barboloviciu, vicarul greco-catolic al Silvaniei, Andrei Cosma, Gavril Trif, 
Vasile Pop, Dr. Victor Deleu, Dr. Coriolan Meseșian, Ioan P. Lazăr, Ioan Deleu, Teodor 
Pop din Ortelec, protopop greco-catolic al tractului Bred”.52 Președintele comitetului a 
fost numit Alimpiu Barboloviciu, iar secretarul a fost Victor Deleu. În realitate Victor 
Deleu s-a ocupat de buna organizare a Expoziției.

Pentru a obține obiectele necesare referitoare la industrie, artă și istoria poporului, 
are loc o adunare la 6 februarie 1906 în care comitetul organizatoric hotărăște că are 
nevoie de sprijinul cetățenilor din cadrul despărțământului Șimleu al „Astrei”. Prin 
urmare, se publică un anunț în singurul ziar românesc din Sălaj numit „Gazeta de 
Duminecă”, cu textul următor: „Apelăm deci la toți Românii de pe teritoriul acestui 
despărțământ, cari posed acte, documente și chipuri de interes pentru istoria noas-
tră politică; ai departe: portrete, reliqui (relicve – n.n.) de ale bărbaților noștri, care 

51 Ibidem, p. 179.
52 „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-salajeni
lor-la-Expozitia-Generala-a-Romaniei-1906.html, accesat în 30.05.2018.
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s-au distins pe teren politic, științifi c, literar, economic sau cultural, peste tot obiecte 
de interes pentru istoria noastră culturală; precum și bani vechi (monede romane) să 
binevoiască a le trimite până în 20 Martie a.c. (1906 – n.n.) secretariatului comitetului 
local, Dr. Victor Deleu, advocat în Șimleu, pe lângă declarația, dacă obiectele doresc 
a li să reînapoia după încheierea Expoziției, ori au dorința de a le dona muzeului din 
București ori celui din Sibiu”.53

Comitetul sălăjean de organizare a Expoziței, care se afl a sub conducerea lui 
Victor Deleu, a reușit să defi nitiveze listele cu obiectele care urmau să porneas-
că spre Sibiu iar mai apoi spre Capitală pentru a fi  admirate în cadrul Pavilionului. 
„Românii sălăjeni au trimis lui Diaconovich următoarele obiecte: 1. Din partea preo-
tului Matei Moldovan din Agrij: a) 9 monede de aramă și argint din timpul împăra-
ților Antoninus, Maria Tereza sau a principelui Sigismund Báthory, descoperite pe 
teritoriul localității Bozna; b) mai multe piese de armament roman (un vârf de lance, 
de săgeată, săgeată de fi er, spadă de bronz, o suliță gotică); c) sabie și teacă având 
inscripția „Vincere aut mori” și un cap de turc imprimat, d) sulița țăranului Danciu, 
folosită în timpul Revoluției de la 1848, e) „Protocolul Vicariatului greco-ortodox din 
Sibiu”, din anul 1780; f) o cazanie (imitație de tipar), din anul 1847-48; g) două diplo-
me preoțești de pe vremea episcopului Novacovici, din anul 1762; h) un manuscris 
al preotului Mihai Moldovan din Cicud din anul 1820; i) diplomă pentru credincioșii 
din Agrij, de la împăratul Ferdinand I ș.a.”54.

Din moment ce organizarea unui Pavilion al Astrei a fost interzisă, obiectele au 
fost trimise de către particulari, astfel, Victor Deleu și Coriolan Meseșianu, participau 
la expoziție ofi cial ca persoane particulare, dar în fapt ei aveau în cadrul expozițional 
obiectele adunate de „Astra”; obiecte ce urmau să fi e înapoiate odată cu închiderea 
Expoziției.

În „Transilvania, Organul Asociațiunii pentru literatura română și cultura popo-
rului român” a fost publicat un aviz, care era destinat tuturor celor care doreau să 
trimită obiecte la București, pentru a fi  expuse și nu au reușit până în momentul în 
care s-a publicat afi șul. Este fi xată o dată limită, până când puteau fi  trimise și de ase-
menea este specifi cat că, în cazul în care sunt unele obiecte, care nu pot fi  trimise până 
la data limită (10 mai), să fi e trimise la adresa Comisarului General Dr. Constantin 
Istrati la București. „Deoarece Expozițiunea generală română din București se va inau-
gura în timp apropiat, subscriu Delegat al Comisariatului General voiu espeda toate 
obiectele adunate în Ungaria pentru partea etnografi că a Expozițiunii române în 11 
Maiu st. N. Dela Sibiu la București, spre a le așeza acolo în Pavilionul construit anu-
me pentru adăpostirea lor. Rog prin urmare toate acele corporațiuni și persoane cari 
doresc a participa ca Expozanți și nu au expediat până acum obiectele ce doresc a 
expune, să binevoiască a-mi trimite obiectele de expus cel mult până la 10 Maiu n.a.c.

53 Ibidem.
54 Ibidem.
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la Sibiiu, spre a le putea transporta la București în vagonul închiriat pentru acest 
scop. Pentru locul ce vor ocupa aceste obiecte în Pavilion nu este a se plăti nici o taxă. 
Obiectele cari nu s’ar putea expeda până la această dată, sunt a se trimite la adresa 
dlui Comisar General Dr. C. I. Istrati deadreptul la București. Pentru asemenea expe-
dițiuni însă toate cheltuielile de transport și vamă privesc exclusiv pe trimițători, și 
direcțiunea Pavilionului primește angajamentul de a expune obiectele întârziate nu-
mai încât va dispune locul necesar”.55 Totodată, acest aviz atrage atenția publicului la 
faptul că Guvernul român a decis perioada în care vizitatorii Expoziției puteau să intre 
în România: „Cu această ocaziune îmi iau voia a atrage atențiunea publicului român la 
împrejurarea, că Guvernul român a luat dispozițiuni, ca vizitatorii expozițiunii să poa-
tă întra în România în timpul dela 1/14 Maiu până la 1/14 Noemvrie a. c. fără pașaport. 
De asemenea și dl ministru ungar de interne, prin ordinațiunea sa Nr. 14736/1906, do-
rind a înlezni vizitarea Expozițiunii, a dispus ca vizitatorii acesteia să poată reîntra în 
Ungaria fără pașaport”.56.

În cele din urmă, Pavilionul românilor din Transilvania, sub numele lui de Pavilion 
al „Românilor de peste hotare”, a fost bine organizat, a avut multe exponate și oas-
peți care-i treceau pragul Expoziției naționale a Jubileului regal din 1906, puteau să 
se bucure și de acesta, în multitudinea celorlalte pavilioane. Ceea ce atrăgea atenția 
vizitatorului erau hărțile de perete și faptul că numele tuturor localităților erau scrise 
în limba română. Tot pe perete se afl a un tablou cu temă istorică ce înfățișa Marea 
adunare de la Blaj din 1848 de pe Câmpia Libertății. Pe mijlocul pânzei erau repre-
zentați conducătorii adunării sub steaguri românești și în jurul lor poporul român. 
Un alt tablou, tot cu tematică istorică înfățișa un grup al fruntașilor transilvăneni din 
vremea Memorandumului. De asemenea, era prezent și un grafi  ce reprezenta situa-
ția demografi că a Transilvaniei, Banatului și a Părților ungurești. Expozanții care au 
trimis obiecte au fost răsplătiți cu medalii. Românilor transilvăneni li s-au oferit un 
număr de doisprezece medalii de aur și numeroase diplome. Dintre cei care au primit 
aceste recompense merită să amintim: gimnaziile greco-catolic român din Blaj, ortodox 
român din Brașov, greco-catolic român din Beiuș, „Astra”, ca susținătoare a Școlii civi-
le române de fete din Sibiu, Școala populară ortodoxă din Săliște ș.a.

Fără îndoială, Expoziția a constituit un nucleu de atracție și mândrie, pentru ro-
mâni, deoarece prin intermediu ei se afi rmau progresele realizate în societatea româ-
nească, modernizările diverse, în plan economic, cultural, politic, spiritual, din timpul 
Regelui Carol I. Grupurile de participanți din Transilvania au dat dovadă de o unitate 
excepțională, prin care s-a afi rmat caracterul național al acestei festivități. 

55 Transilvania. Organul Asociațiunii pentru literature română și cultura Poporului Român, nr. II, 
1906, p. 56.

56 Ibidem.
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Pavilioanele Expoziției jubiliare din 1906

Rezumat: În Expoziția jubiliară din 1906 au funcționat diferite pavilioane românești și străine, or-
ganizate la cererea guvernului și a unor importante personalități politice și culturale. De asemenea, au 
funcționat și pavilioane ale unor întreprinzători particulari: Societatea meseriașilor, Zamfi rescu – cioco-
lată, Capșa – cofetărie, Carol Gőbl – tipografi e, Moldoveanu Rizescu – pânzeturi ș.a. Palatul Artelor, a 
fost una din clădirile cele mai impunătoare din cadrul Expoziției. Palatul a fost inaugurat la data de 17 
august 1906, în prezența Comisarului general Dr. Constantin I. Istrati, a lui Ion N. Lahovary și a unui 
numeros public.

În cadrul Pavilionului Regal se afl a expusă Coroana de oțel și o serie de steaguri de război. Pavilionul 
Etnografi c al românilor de peste Munți se afl a în spatele Palatului Artelor. În cadrul acestui Pavilion 
au expus românii din Bosnia, Herțegovina, Basarabia, Istria. În cadrul acestui Pavilion au fost expuse: 
bustul mitropolitului Șaguna; portretul episcopului Klein; hărți etnografi ce, economice; fotografi i cu pei-
saje și vederi de peste munți. De asemenea, a fost expusă și o colecție de costume populare, precum 
și prosoape lucrate cu motive naționale.

Dintre pavilioanele străine care au funcționat de-a lungul Expoziției menționăm: pavilioanele Italiei, 
Elveției, Serbiei, Franței, Austriei, Ungariei, Germaniei și Comisiei Europene a Dunării de la a cărei 
înfi ințare se împlineau cincizeci de ani. Pavilionul Austriei a fost organizat de Camera de Comerț din 
Viena. Pavilionul era compus dintr-un pavilion principal și din Pavilionul Bucovinei și al Societății de 
Salvare din Viena. Pavilionul Ungariei era situat în fața Pavilionului Austriei și expunea produse ale in-
dustriei ungare precum: mașini agricole, obiecte de fi erărie, unelte de lemn și de fi er, produse agricole, 
produse ale fabricilor de ceramică și ale minelor din Ungaria. Participarea la Expoziție a românilor din 
Ardeal a fost oprită de către guvernul ungar. Ca urmare, „Astra” a încurajat pe ardeleni și bănățeni să 
viziteze Expoziția din Capitala României. În cadrul Expoziției au fost organizate și o serie de concursuri 
de frumusețe și parade cu costume populare.

Cuvinte cheie: Expoziția jubiliară din 1906, Palatul Artelor, pavilioane, expozanți, concursuri, parade.

The Pavilions of the Jubilee Exhibition in 1906

Abstract: There were various Romanian and foreign pavilions, at the jubilee exhibition in 1906, 
organized at the request of the government and of important political and cultural personalities. Here 
were also pavilions of private entrepreneurs: Craftsmen’s Company, Zamfi rescu – Chocolate, Capsa – 
Sweet-shop, Carol Gőbl – Printing House, Moldoveanu Rizescu – Cloth, etc. The Palace of Arts, was 
one of the most imposing buildings in the Exhibition. The palace was inaugurated on August 17, 1906, 
in the presence of General Constantin I. Istrati, Ion N. Lahovari, and a large audience.

Within the Royal Pavilion, the Steel Crown and a series of war fl ags were exposed. The Romanian 
Ethnographic Pavilion over the Mountains was behind the Palace of Arts. Within this Pavilion, the 
Romanians from Bosnia, Herzegovina, Basarabia, Istria exposed: the bust of Metropolitan Şaguna; the 
portrait of Bishop Klein; ethnographic maps, economic maps; photos of landscapes and views over the 
mountains. A collection of popular costumes, as well as towels with national motifs, were also exhibited. 
Among the foreign pavilions that worked alongside the Exhibition, we mention: the pavilions of Italy, 
Switzerland, Serbia, France, Austria, Hungary, Germany and the European Commission of the Danube, 
whose establishment was fi fty years old. The Pavilion of Austria was organized by the Vienna Chamber 
of Commerce. The Pavilion consisted of a main pavilion and the Pavilion of Bucovina and the Rescue 
Society of Vienna. The Hungarian Pavilion was located in front of the Austrian Pavilion and exhibited 
products of the Hungarian industry such as: agricultural machinery, ironmongery, wood and iron tools, 
agricultural products, ceramic and mining products from Hungary. The participation to the Exhibition 
of the Romanians from Transylvania was stopped by the Hungarian government. As a result, „Astra” 
encouraged the Transylvanian and Banat people to visit the Exhibition in the Romanian capital. Several 
beauty contests and parades with popular costumes were organized within the Exhibition.

Keywords: 1906 Jubilee Exhibition, Art Palace, pavilions, exhibitors, contests, parades.


