EXPOZIŢII EUROPENE REFLECTATE ÎN ZIARUL BLĂJEAN UNIREA

Obiectul lucrării de faţă îl constituie modul cum a reflectat ziarul Unirea fenomenul
expoziţional european de la sfârşitul secolului al XIX-lea şi începutul secolului XX. Începând cu
secolul al XIX-lea, prind contur manifestări ce aduc în prim plan aspecte ale unei concurenţe
economice şi culturale între naţiuni. Realizările revoluţionare privind invenţiile şi tehnica
industrială alături de artă, fundamentată pe specificul naţional, alcătuiesc obiectul expoziţiilor
universale, desfăşurate într-o adevărată efervescenţă culturală. Promotoarele acestui fenomen sunt
marile puteri ce doreau să evidenţieze stadiul factorilor de progres, fără a omite identităţile
naţionale1.
Deşi se autointitulează foe bisericescă-politică publicaţia blăjeană Unirea2 nu urmăreşte cu
preponderenţă numai aceste laturi ale vieţii sociale. Informaţiile sale sunt dintr-o arie largă de
domenii. Astfel ştirile economice, sociale şi nu în ultimul rând cele culturale sunt la fel de bine
reprezentate în paginile ziarului. Sub această formulă, în care se prezintă cititorului, publicaţia
reuşeşte în bună măsură să îl ducă pe acesta în câmpul evenimentelor contemporane lui.
Se constată cu uşurinţă din primele numere ale publicaţiei blăjene interesul faţă de
preocupările culturale. Astfel sunt surprinse demersurile guvernului spaniol de a organiza, în
septembrie 1892, o expoziţie universală dedicată împlinirii a patru sute de ani de la descoperirea
continentului american (1492). Cu scopul declarat de a reda cât mai fidel starea primitivă în care
se aflau amerindienii la descoperirea lor de către europeni, expoziţia urma să cuprindă numai
exponate din sfera arheologiei şi istoriei acestor popoare3. Acest moment urma să fie marcat atât
în America întreagă cât şi în Italia4.
O atenţie deosebită a fost acordată Serbărilor Milenare din Ungaria (1896), prilejuite de
aniversarea a o mie de ani de la constituirea statului maghiar, în cadrul cărora guvernul maghiar a
organizat o expoziţie, la Budapesta, denumită milenară pentru a marca importanţa evenimentului
la care trebuiau să ia parte, pe lângă poporul maghiar, si celelalte naţiuni. Informaţiile referitoare
la expoziţia milenară din Budapesta, oferite de ziarul blăjean, sunt relativ puţine, nedisociate de
disputele politice generate de precara administrare a expoziţiei şi a serbărilor în general. În acest
context sunt surprinse măsurile autorităţilor maghiare5 şi reacţiile naţiunilor din regatul ungar,
oarecum constrânse să participe. Serbia refuză să participe la serbări, ba mai mult studenţii
protestează dorind să atace Muzeul Comercial Ungar din Belgrad, iar devastarea Consulatului
austro-ungar a fost împiedicată de forţele de ordine. De asemenea, studenţii de la Universităţile
din Bucureşti şi Iaşi au protestat contra participării României la eveniment. Lor li s-au alăturat
studenţii români de la Universităţile din Graz, Viena şi Praga precum şi cei croaţi de la
Universităţile din Viena şi Praga. Demersul părea unul normal şi firesc deoarece, susţineau ei,
,,serbarea milenară a maghiarilor nu este serbarea civilizaţiunii şi a progresului, ci o nouă afirmare
a asupririlor sub care gem românii şi celelalte naţionalităţi din statul ungar”. Totuşi în urma
invitaţiei primite din partea oficialităţilor maghiare reprezentantul guvernului României din Viena
a participat la serbările din Budapesta6.
Într-un articol al ziarului intitulat ironic Necazuri Milenare este dezvăluit modul în care s-au
achiziţionat pentru expoziţie tablouri fără valoare artistică prea mare. Principalul vinovat de acest
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Amănunte legate de activităţile expoziţionale universale europene la Ioan Opriş, Transmuseographia, Bucureşti, 2000,
p. 66-88.
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incident se face guvernul maghiar, după cum remarcă reprezentantul marilor proprietari din
Boemia, principele Schwarzenberg: ,,Ungaria e ţara corupţiei’’ şi, după cum subliniază ziarul
blăjean, ţara unde se pot organiza pe cheltuiala statului expoziţii şi alte manifestări fără acordul
Parlamentului7.
Pentru a oferi o imagine de ansamblu asupra expoziţiei, ziarul Unirea reproduce din
publicaţia Alkotmány, sub titlul Expoziţia Milenară, un articol în care sunt scoase în evidenţă
aspectele negative cum ar fi: preţuri ridicate la alimente, numărul mare al femeilor de moravuri
uşoare din jurul expoziţiei, aceasta arătând ca ,,o petrecere populară spre distracţia multor mii de
oameni’’.
Se subliniază totodată necesitatea unor măsuri de ordin moral din partea guvernului
menite ,,să mântuiască expoziţia prin dispoziţii severe, căci alminterea i se va duce prin toată ţara
o veste încât oameni oneşti nu vor aduce aici familiile lor’’8. Tot ziarul Alkotmány este citat şi în
privinţa costurilor fabuloase de la expoziţie şi chiar publică pentru referinţă un meniu cu preţurile
aferente de bucate. În final, ca o concluzie, se arată: ,,Pe cine îl va apuca foamea ori setea
milenară, acela trebuie să plătească preţuri milenare ori să rabde”.
Pentru a însufleţi atmosfera expoziţională organizatorii au luat iniţiativa prezentării unor
datini populare organizând, în acest sens, nunţi ţărăneşti. Primii care au dat curs invitaţiei au fost
saşii dintr-o localitate de lângă Sibiu. Aceştia, în număr de 120, îmbrăcaţi în haine de sărbătoare,
au adus de acasă cele de trebuinţă pentru o nuntă săsească tradiţională, însă oficierea căsătoriei nu
a fost aprobată de autorităţi, deoarece mirele nu avea vârsta majoratului. Astfel, consemnează
ziarul blăjean, nunta a degenerat într-un act teatral, iar mirii ,,se întorc tot miri şi făcuţi de râs
dimpreună cu toţi cei care au alergat din săsime să se ospăteze la expoziţie’’9.
În scopuri didactico-educative un grup de 75 de elevi de la gimnaziul din Blaj vizitează
expoziţia din Budapesta, fapt ce a stârnit virulente critici din partea ziarului sibian Tribuna. Acestui
demers i s-au atribuit conotaţii de ordin politic. Unirea răspunde şi justifică acţiunea prin modul în
care s-au făcut înscrierile, de bună voie şi cu acordul părinţilor, întrebându-se retoric: ,,E păcat a
vedea şi a învăţa fie chiar şi de la maghiari?’’10. Expoziţia Milenară din Budapesta, constată
publicaţia din Blaj, a fost marcată de „lipsa de însufleţire şi stările scandaloase”, iar „streinii de tot
puţini au cercetat expoziţia, ba după cum constata foile din Budapesta, chiar si cetăţenii unguri o
cercetează slab”11. Slaba vizitare a expoziţiei a creat un deficit bugetului alocat, cu toate eforturile
depuse de autorităţi pentru a preîntâmpina această situaţie12.
Publicaţia Unirea şi-a îndreptat atenţia şi asupra Expoziţiei Universale din Paris (1900),
încercând prin articolele sale să pună în lumină favorabilă activitatea expoziţională europeană,
venind într-un evident contrast cu Expoziţia Milenară din Budapesta. Articolul O minune a
expoziţiei din 1900 vine să întărească afirmaţia noastră prin prezentarea în paginile ziarului a
proiectului construcţiei ce avea să adăpostească o parte a expoziţiei de vremea nefavorabilă.
Construcţia era proiectată sub forma unei umbrele uriaşe care întrunea plăcutul cu utilul, având
trei etaje sub acoperiş care găzduiau cafenele, săli de concerte, teatre şi un al patrulea pe
acoperişul umbrelei de unde vizitatorii aveau ocazia să admire priveliştea expoziţiei13.
Interesul Regatului Român, ca şi participarea românilor la expoziţia pariziană au fost
surprinse şi în paginile ziarului blăjean. Astfel sunt prezentate pregătirile României pentru acest
eveniment. La Ateneul Român s-a deschis o expoziţie de pictură a artiştilor în viaţă, cuprinzând
240 de tablouri şi 30 de sculpturi în vederea selectării şi trimiterii la Paris14.
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De asemenea, este descris pe larg obiectul de artă bisericească modernă pe care România
îl va trimite la expoziţia pariziană. Acesta reprezintă Plângerea Maicii Domnului în momentul în care
Isus Hristos avea sa fie aşezat în mormânt având în preajma sa pe apostoli, pe Iosif şi pe
Nicodim. Epitaful, lucrat în fir de mătase de către o cunoscută maestră de broderii din capitală,
Ana Roth, a costat 20 de mii lei şi a fost expus în una din sălile Ateneului, la propunerea Reginei
Elisabeta care s-a arătat foarte încântată despre modul cum a fost lucrat. Ziarul România Jună
consideră însă epitaful „o lucrare foarte slabă care nu va face onoare la marea expoziţie
universală”. Obiecţiile legate de compoziţia şi aranjarea decorurilor, cât şi lipsa frumuseţilor
figurilor, atât de măiestrit executate în marile lucrări bizantine, se explică prin faptul că Ana Roth
„nu e decât o evreică care nu poate avea idee de stilul românesc, necunoscând spiritul
românesc”15.
Încă din ziua deschiderii, după cum arată Unirea, expoziţia pariziană s-a bucurat de o
participare numeroasă, chiar dacă biletele au fost scumpe, vizitatorii se grăbeau să se delecteze
printre lucrările de artă expuse16.
În articolul România şi Expoziţia de la Paris se aduce la cunoştinţa opiniei publice bilanţul pe
care l-a prezentat guvernului român, comisarul general al României la expoziţia de la Paris.
Potrivit ziarului Unirea, expozanţilor români li s-au conferit 1100 recompense, 45 mari premii,
220 medalii de aur, 360 medalii de argint, 320 de bronz şi 180 menţiuni, iar comisarul României a
fost decorat de preşedintele Lonbet cu legiunea de onoare în grad de mare ofiţer17. Informaţia nu
este adevărată, în realitate expozanţii români au primit 3 medalii de argint, 9 de bronz şi 7
menţiuni18. Închiderea expoziţiei universale din Paris a fost marcată prin salvele unui tun aşezat în
Turnul Eiffel (11 noiembrie 1900).
Anul 1900 coincide cu un eveniment important din viaţa Bisericii Greco-catolice, anume
împlinirea a 200 de ani de la unirea cu Biserica Romei (1700). Cu această ocazie jubiliară Sfântul
Scaun adresează o invitaţie credincioşilor ardeleni uniţi, la care redacţia ziarului Unirea încearcă să
răspundă, prin organizarea unui pelerinaj la Roma, călătorie care urma să aibă ca finalitate
vizitarea expoziţiei universale din Paris. Pelerinajul blăjean la Roma este privit cu profundă
indignare de presa budapestană prin vocea ziarului Cuvântul maghiar, care îl numeşte drept
„Răscoala de la Blaj”19. Iar în articolul Alexandru Urechia şi pelerinajul nostru reprodus din Tribuna, se
înfăţişează opoziţia presei ungare faţă de călătoria la Roma, arătând că „românii urmăresc scopuri
politice mergând acolo”20. Expoziţia universală din Paris a constituit pentru români un prilej de
nouă afirmare culturală, ocazie de care va profita prin oglindirea în paginile sale şi ziarul Unirea.
Împlinirea, în anul 1906, a 40 de ani de domnie ai Regelui Carol I şi 1800 de ani de la
cucerirea Daciei de către romani, constituie pe bună dreptate ocazie de aniversare şi sărbătoare
pentru români. Autorităţile din Regat, dorind să se ridice la înălţimea momentului organizează în
Capitală o expoziţie generală21. Unirea manifestă un interes sporit, reliefat prin regularitatea şi
consistenţa articolelor, faţă de manifestarea românilor de dincolo de Carpaţi.
Publicaţia şi-a propus să deschidă o rubrică permanentă. Totodată, îndeamnă cititorii să
participe fie trimiţând exponate pentru pavilionul etnografic al românilor transilvăneni22, fie să o
viziteze23.
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Autorităţile ungare, printr-un ordin al ministrului de interne, se opun organizării de către
ASTRA a pavilionului românilor din Ungaria în partea etnografică a expoziţiei sub pretextul că
activitatea acestei societăţi nu se poate extinde decât pe teritoriul statului ungar24. Delegatul
comisariatului general C. Diaconovici îndeamnă la continuarea pregătirilor în speranţa că se va
găsi o altă cale prin care românii din Ungaria să fie totuşi reprezentaţi. Nemulţumirea generală
provocată de această decizie va face autorităţile ungare să revină ulterior asupra interdicţiei cu
menţiunea ca ,,Asociaţiunea’’ sau alte societăţi sa nu figureze ca expozanţi şi obiectele expuse să
nu aibă caracter demonstrativ contra statului ungar25.
Ungaria şi Austria au expus la expoziţia bucureşteană, deşi s-a dorit să fie una cu un
pronunţat caracter naţional, ţinând seama de comemorarea evenimentelor care priveau doar
poporul român26. Pe adresa ,,Comisariatului Expoziţiunii Generale’’ cu menţiunea ,,pentru
Pavilionul etnografic al românilor din Regatul Ungar’’, Unirea aduce la cunoştinţa cititorului
posibilitatea de a mai trimite individual obiecte în Regat scutite de taxele vamale, însă suportând
taxele de transport. Privitor la vizitarea expoziţiei bucureştene se recomandă doritorilor amânarea
acesteia până în lunile august sau septembrie datorită lucrărilor anevoioase de amenajare a
pavilioanelor şi datorită caniculei. Autorităţile române vin în întâmpinarea transilvănenilor
printr-o reducere a transportului de 30%-50% pe calea ferată şi trecerea frontierei româno-ungare
fără paşaport, dar şi acces gratuit în expoziţie27.
Deschiderea oficială a expoziţiei în data de 19 iunie 1906, la Arenele Romane, s-a făcut în
prezenţa familiei regale sub muzica fanfarei militare şi salvelor de tun urmate de oficierea unui
serviciu religios. În ziua următoare familia regală a vizitat secţia generală etnografică manifestând
un viu interes pentru ,,hărţile şi reprezentările grafice reprezentând centrele culturale ale
românilor de peste munţi şi dezvoltarea comunelor sub raportul naţionalităţilor’’28.
În articolul Cronica bucureşteană, prin consemnarea unui corespondent, se descrie adevărata
faţă a Regatului Român: ,,Sunt lucruri şi treburi, de o minunăţie uimitoare, ce-ţi aprinde în inimă,
ca o flacără puternică, conştiinţa de neam şi mândrie, că şi Românii au o ţară, în care sunt şi se fac
lucruri şi isprăvuri bune şi mari. De altă parte sunt şi lucruri de acelea, ce-ţi însângerează inima de
durere […] La sate se zbat, şi stau să piară strânşi cu ghiarele celor mai crunte nevoi, milioanele,
ce au închegat această ţară şi ce au ridicat-o la cinstea de azi”29.
Expoziţia generală, informează ziarul, a fost vizitată de românii din toate zonele locuite de
acestea (bănăţeni, făgărăşeni, bistriţeni, maramureşeni)30. Sub conducerea redactorului de la
Unirea, Aurel C. Domşa, 120 de persoane din Blaj, în marea lor majoritate preoţi şi învăţători
însoţiţi de doamne şi domnişoare au vizitat expoziţia şi Capitala, fiind întâmpinaţi cu o călduroasă
primire din partea organizatorilor31.
Articolul Note şi impresii, semnat de Ion Agârbiceanu, descrie în amănunt expoziţia de pe
câmpul Filaretului. Un câmp care mai înainte fusese pustiu şi mlăştinos, însă cu ocazia amenajării
expoziţiei ,,răsare un întreg oraş, cu străzi, cu alee, cu edificii pompoase – se înţelege cele mai
multe făcute din materiale ce se pot dărâma după ce expoziţia va fi închisă’’. Primul pavilion care
întâmpină vizitatorii este pavilionul monopolurilor statului, urmat de pavilionul agriculturii
amenajat într-un mod rustic, România fiind în acel moment din punct de vedere economic o ţară
agrară. Pavilionul industriei casnice este cel care provoacă senzaţie, prin podoabele decorative din
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casele ţărăneşti şi prin podoabele de îmbrăcăminte specifice portului românesc, confecţionate
printr-o măiestrie artistică excepţională. După acestea urmează pavilioanele Austriei şi Ungariei.
O biserică construită în stilul arhitectonic specific moldovean cu exteriorul pictat şi turnul lui
Vlad Ţepeş au menirea să întregească peisajul expoziţional. Palatul artelor este cea mai
impunătoare şi pompoasă construcţie. Aici sunt expuse lucrările pictorului Nicolae Grigorescu.
Românii din Ardeal şi Ungaria sunt cei mai reprezentativi în pavilionul ,,Românilor de peste
hotare’’. În faţa pavilionului ministerului de război, care expune arme şi steaguri vechi, sunt
amplasate corturile ce adăpostesc logistica necesară desfăşurării unei campanii militare. Coroana
de oţel a regelui, coroana de aur a reginei, diferite decoraţii şi obiecte aparţinând familiei regale
sunt exponatele ce se pot admira în pavilionul regal32. Sub această formă articolul reuşeşte să
ofere cititorului o panoramă aproape completă asupra expoziţiei bucureştene.
La festivitatea de acordare a premiilor la expoziţia din Bucureşti au luat parte familia
regală, importanţi oameni politici, precum şi reprezentanţii expozanţilor străini şi autohtoni.
Comisarul general al expoziţiei, dr. C.I. Istrati, afirmă că ,,ea e semnalul emancipării economice a
ţări româneşti’’33. Festivităţile de închidere s-au ţinut în data de 6 decembrie 190634.
Informaţiile referitoare la activităţile expoziţionale europene surprinse de publicaţia
blăjeană sunt preluate în mare parte din alte publicaţii, ce vin în contact direct cu evenimentele.
Citarea altor publicaţii scuteşte redacţia de răspunderea pentru conţinutul materialelor şi
totodată informaţia se poate filtra. Cu alte cuvinte, veridicitatea informaţiei ţine de dorinţa
redactorului de a scoate în evidenţă unele aspecte sau de a se subscrie unei atitudini ce întruneşte
accepţiunea generală. Informaţiile expoziţionale din capitalele europene surprinse de ziarul Unirea
pot oferi cititorului o imagine de ansamblu despre ce a însemnat acest fenomen cultural.
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EXPOSITIONS EUROPÉENNES REFLÉTÉE DANS LE JOURNAL
DE BLAJ UNIREA
RESUMÉ
A la fin du XIX siècle et le début du XX siècle, le journal Unirea, édité a Blaj, informe les lecteurs
sur les capitales européennes en ce qui concerne les activités expositionnelles. Ainsi on parle sur
L’Exposition Universelle de Madrid (1892), L’Exposition Millénaire de Budapest (1896), L’Universelle de
Paris (1900) et L’Exposition Générale de Bucarest (1906). Dans les pays de cette publication on trouve
l’attitude des Roumains de Transylvanie vers ces manifestations culturelles ainsi que la manière dans
laquelle ils ont participé.
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