
BUCUREŞTII ANULUI 1906 ŞI AI RASCOALEI DIN 1907 
de DAN BERINDEI 

Un vizitator străin compara Bucureştii din toamna anului 1907 cu 
o italiancă îmbrăcată la Paris 1• Această comparaţie era în partea po
trivită în ceea ce privea aspectul centrului oraşului, dar nu şi pentru 
înfăţişarea mizeră a cartierelor mărginaşe. Multe lucruri se schimbaseră, 
totuşi, în decursul unei jumătăţi de veac. Oraşul se întindea pe 5 550 ha, 
avînd o circomferinţă de 30 km 2• Populaţia se întreise de la 1859, numă
rînd în 1906 în jurul a 300 OOO locuitori 3 . Se observa însă o îngrijoră
toare nepotrivire între întinderea oraşului - care depăşea pe cea a Pari
sului (4850 ha) şi atingea aproape pe cea a Vienei (5 700 ha) - şi popu
laţie. Faţă de cei 300 OOO locuitori ai capitalei Romîniei, Viena număra 
atunci peste 1,5 milion locuitori, iar cifra populaţiei Parisului se apropia 
de 3 milioane 4• Era evident că bucureştenii locuiau în acea vreme o su
prafaţă mult prea mare de teritoriu, împiedicînd putinţa unei bune între
ţineri edilitare. Răspîndirea aceasta se remarca în special în cartierele 
mărginaşe, unde mare parte din populaţie se îndeletnicea cu ocupaţiile 
agricole 5, fapt care justifica necesitatea răsfirării. 

Progresele edilitare ale Bucureştilor începutului veacului al XX-iea 
erau totuşi uriaşe în comparaţie cu oraşul ultimelor domnii fanariote. De 
mult dispăruseră „podurile" de lemn. Pietruirea străzilor cu caldarîrn 
cuprinsese întreg centrul oraşului. Din 1884 apăruse piatra cubică, deşi 
se mai aducea încă granitul din Belgia, neexploatîndu-se bogatele ca
riere de la Turcoaia, din Dobrogea 6 • Incepînd din ultimul sfert al veacu
lui al XIX-iea, sistematizarea şi alinierea străzilor Bucureştilor făcuse, 
de asemenea, evidente progrese. Oraşul propriu-zis era delimitat prin 
linia circulară a şoselelor Bonaparte, Ştefan cel Mare, Mihai Bravul, 
Vitan, Panduri şi Basarab. Spre acestea se desprindeau din inima capi
talei razele „căilor" şi ale noilor bulevarde, mărginite la capetele lor de 

1 C. Bacalbaşa, Bucureştii de altădată, Bucureşti, 1910, voi. III. p. 171. 
2 Fr. Dame, Bucarest en 1906, Bucureşti 1907, p. 124. 
3 Ibidem. 
4 Ibidem, p. 124-123. 
s I /!idem, p. 80. 
6 CI. Coslescu, Bucureştii Vechiului Regat. Bucureşti, 19-1-1, p. 115--116 
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bariere. In centru se găseau în acea vreme două pieţi, cea a Universităţii 
- Mihai Viteazul - şi cea a teatrului Naţional. Bucureştii numărau 
1 026 străzi şi vreo 35 OOO case 1• 696 străzi erau pavate cu piatră şi bolo
vani, 103 erau „şoseluite", dar restul, însumînd peste 100 km lungime, 
deveneau în timpul ploilor „adevărate băltoace cu ape stagnante şi in
fecte" 2. 

Apele Dîmboviţei fuseseră între timp învinse. Ultimele mari inun
daţii au avut loc în vremea lui Cuza. Cursul rîului fusese rectificat şi 
acesta înzestrat cu cheiuri în oraş, iar de la Arcuda - la vreo 20 km dis
tanţă de Bucureşti - o bună parte a apelor Dîmboviţei fuseseră captate 
şi filtrate. Lucrările pentru asigurarea alimentării cu apă a oraşului, ini
ţiate în 1880, erau aproape terminate spre 1888. în 1890 a intrat în func
ţiune uzina de la Grozăveşti, ea pompînd apa în reţeaua de alimentare a 
oraşului. In 1905, Bucureştii consumau 59 OOO m3 în 24 ore 3• Totuşi, dacă 
sacagii dispăruseră, alungaţi de progresele tehnicii, nu toţi bucur~şteniI 
beneficiau de no_ua situaţie. Un izvor contemporan ne readuce astfel la 
realitate: „Conductele de apă nu sînt instalate decît tot în partea cen
trală a oraşului, pe o întindere de 182.165 m, iar restul stradelor situate 
către marginea oraşului, care au o lungime de 251 435 m sînt cu totul 
lipsite de apă, iar bieţii locuitori sînt nevoiţi a consuma din această 
cauză apa infectă a puţurilor ... " 4 • 

Canalizarea făcuse progrese, dar ca şi în privinţa alimentării cu 
apă curentă, ea le realizase în folosul claselor dominante. In 1906 oraşl!l 
avea o reţea de canalizare lungă de 146 949 m 5. Erau canalizate doar 34~3 
străzi din centru 6 • Acelaşi lucru se petrecea şi cu iluminatul. Bucureştii 
erau luminaţi cu gaz aerian - introdus în anii 1867-1870 de către Got
tereau 7 -- şi parţial cu electricitate, dar cartierele mărginaşe nu cunoş
teau această binefacere a civilizaţiei. întunericul domnea în casele celor 
mulţi şi săraci, iar străzile lor nu erau luminate decît prin felinare „peste 
măsură de rare" 8. 

Automobilul abia începea să se arate - deşi în toamna anului 1906 
o cursă bucureşteană la kilometru lansat înregistra frumosul rezultat, 
pentru acea vreme, de 100 km pe oră 9• Trăsurile erau încă principalul 
mijloc de transport, dar apăruse şi tramvaiul cu cai - mai ieftin şi deci 
mai accesibil pentru populaţia muncitoare şi strîmtorată a oraşului, decît 
trăsurile. Primul tramvai - pe lunga linie: Gara de Nord - Calea Gri
viţei - str. Luterană, piaţa Teatrului - actuala str. Briand - Colţea şi 
Calea Moşilor, pînă la barieră - fusese pus în circulaţie în 1871. Din 1892 
se introdusese şi tramvaiul electric pe linia Cotroceni - Obor. în 1906 

1 Fr. Dame, op. cit„ p. 130, 359. 
2 I. C„ Igiena capitalei, în „Protestarea", nr. 59 din 30 apr. 1906, p. 2. 
3 Fr. Dame, op. cit„ p. 229, 232, 237. Pentru o comparaţie : la 28 iunie 1963 s-au 

consumat în Bucureşti 440 OOO m3 (Pavel lrimescu, Cind termometru/ indică 42° la soare, 
în „Informaţia Bucureştiului", nr. 3079 din 29 iunie 1963, p: 1 ). 

4 l. C„ Igiena capitalei, în „Protestarea", nr. 59 din 30 apr. 1906, p. 2. 
5 Fr. Dame, op. cit„ p. 246. Primul canal de beton a fost introdus în 1873 pe 

strada Cozma ( lbid„ p. 245). 

232 

6 I. C„ Igiena capitalei, în „Protestarea", nr. 59 din 30 apr. 1906, p. 2. 
7 N. ]orga, Istoria Bucureştilor, Bucureşti, 1939, p. 310. 
8 I. C„ igiena capitalei, ·în „Protestarea·•, nr. 59 din 30 apr. 1906, p. 2. 
9 C. Baca lbaşa, op. cit„ voi. III, p. 140. 
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parcul circulant număra 138 vagoane cu cai şi 8 vagoane electrice, iar 
liniile însumau 75 km 1• 

In ultima jumătate a veacului al XIX-iea, clădirile importante 
s-au înmulţit considerabil, reflectînd însăşi dezvoltarea capitalismului şi 
îmbogăţirea claselor dominante. In 1870 se construise Gara de Nord, iar 
cu un an mai înainte gara Filaret, în 1882 Imprimeria, în 1883 Palatul 
şi vechiul Minister al Finanţelor, în 1883-1885 Banca Naţională, iar în 
1886 Ateneul. Lor li se adăugaseră apoi Palatul de Justiţie ( 1895), Poşta 
Centrală (1900), Casa de Depuneri (1901), Facultatea de Medicină (1903), 
iar în 1906 Muzeul de Istorie Naturală 2. Se mai construiesc Abatorul, 
Halele Centrale şi Hala Traian 3 ; iar în centrul oraşului se ridică sta
tuile lui Mihai Viteazul, Gheorghe Lazăr, Eliade Rădulescu şi C. A. Ro
setti 4

• La şosea, arhitectul Ion Mincu înălţase Bufetul - replică fidelă 
a pavilionului romîn de la Expoziţia internaţională de la Paris din 1889 5. 

Membrii claselor dominante, îmbogăţiţi prin truda celor mulţi, îşi con
struiesc şi ei în aceste decenii şi mai ales în jurul anului 1900 case im
punătoare. Dintre acestea merită a fi amintite aşa-numitul „palat cu lei" 
de pe calea Victoriei al lui Gh. Gr. Cantacuzino, capul partidului conser
vator şi prim-ministrul acelor ani. 

Dacă „centrul" putea să dea impresia unui „mic Paris", cartierele 
mărginaşe reflectau în schimb mizeria. Aci, după însemnările mai tîrzii 
ale unui martor ocular, „cele mai multe curţi... îngrămădeau fără nici 
o noimă cîte cinci-şase corpuri de casă, toate şubrede şi pipernicite, 
totdeauna rău sau mai de loc întreţinute şi în care locuiau ... mult mai 
multe suflete decît s-ar fi cuvenit". în pragul veacului al XX-iea, aceste 
locuinţe tind a fi înlocuite prin aşa-numitele case-vagon 6• Locuinţele 
cartierelor periferice sînt zugrăvite deprimant într-un ziar din 1906 în 
care se arăta că „sînt foarte umede şi insalubre, din cauza inundaţiilor 
(străzile nefiind canalizate - D. B.), care fac ca pivniţele lor să fie 
pline de apă, mai ales în sezoanele de ploi" 7 ; adăugindu-se, altădată, că 
multe din cartiere - de pildă Cîmpul Teiului cu 15 OOO locuitori şi 43 
străzi, sau cartierul Floreasca - erau lipsite de orice înzestrare edili
tară 8 . In aceste condiţii nu este de mirare că în Bucureştii începutului 
veacului al XX-iea excedentul natalităţii să fi fost foarte mic 9 • în 1904 
au murit în Bucureşti 6 452 oameni, dintre care 2 792 copii sub 15 ani 
şi l 2..J3 bolnavi de tuberculoză 10• Orice comentar este de prisos. 

La sfîrşitul secolului al XIX-iea şi la începutul secolului al XX-iea, 
s-au resimţit şi în Romînia consecinţele trecerii capitalismului în stadiul 
imperialismului. Au apărut uniuni monopoliste în industria zahărului, a 
petrolului şi a hîrtiei. In Bucureşti 11 a fost caracteristică, de pildă, cu-

1 f'r. Dame, op. cit., p. 306-308; C. Bacalbaşa, op. cit .. yoJ. III, p. 120. 
2 Ibidem, p. 115-116. 
3 Ibidem, p. 265, 273, 273. 
• Ibidem, p. 115, 367, 368. 
s Ibidem, p. 375. 
6 G. Costescu, op. cit .. p. 117-118. 
7 I. C., Igiena capitalei, în „Protestarea", nr. 59 din 30 apr. 1906, p. 2. 
8 I. C., Ancheta noastră, în „Protestarea", nr. 60 din 2 mai 1906, p. 2. 
9 Fr. Dame, op. cit .. p. 138. 
IO lbid., p. 144, 315. 
11 Burnre:;ti. Scurt istoric, sub redacţia lui Florian Georgescu, Bucureşti, 1959, 

p. 79-81. 
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prinderea într-o uniune monopolistă a trei mari mori (Ciurel, Olmazu şi 
Popovici) şi în qlta a fabricilor de bere Luther şi Bragadiru. Se remarca 
pătrunderea capitalului bancar în industrie. Banca Marmorosch Blank a 
asigurat, de exemplu, capitalul „Fabricii de împletituri şi ţesături" în, 
fiinţată în 1907 şi aceeaşi bancă va finanţa în 1908 fabrica metalurgică 
Vulcan. Precăderea continua să o aibă industria uşoară, dezvoltîndu-se 
industria textilă, tăbăcăriile (în Bucureşti se aflau 6 din cele 16 mari 
tăbăcării din Romînia), industria alimentară, dar, totodată, întreprinde
rile metalurgice îşi sporesc şi îşi specializează şi ele producţia, deşi dez
voltarea lor este neîndoielnic mai înceată. Este de remarcat faptul că 
celor 178 întreprinderi industriale existente la începutul secolului al 
XX-iea, li se adaugă în anii 1901-1915 alte 149. De asemenea, ca o con
secinţă a creşterii industriei, a sporit numărul muncitorilor bucureşteni. 
în 1901-1902 din 39 746 persoane ocupate în industrie, 40°/o se aflau 
în judeţul Ilfov, adică mai ales în Bucureşti. Capitala era cel mai im
portant centru industrial şi muncitoresc al ţării. 

O dată cu dezvoltarea industriei, în condiţiile apariţiei primelor 
forme ale capitalului monopolist în Romînia şi cu creşterea implicită a 
clasei muncitoare, lupta de clasă se ascute în Bucureştii primilor ani ai 
secolului nostru. Situaţia clasei muncitoare era deosebit de grea. Nu 
exista o legislaţie muncitorească propriu-zisă, în industrie ziua de muncă 
atingea uneori şi 16 ore, muncitorii nu beneficiau de repaus duminical, 
concedii de odihnă plătite nu existau, salariile erau mult inferioare 
necesităţilor şi erau ciuntite prin amenzi de tot felul 1• „ ln Romînia, ţara 
salariilor mici şi a muncii îndelungate şi neprotejate prin nici o lege -
se arăta cu justeţe în manifestul lansat de Clubul Muncitorilor din Bucu
reşti Ia 1 mai 1900 - exploatarea este mai cruntă, asuprirea mai crudă, 
robia politică mai completă decît ori unde aiurea" 2• 

în Bucureşti se născuse unul din primele cercuri revoluţionare din 
Romînia, încă mai înainte de dobîndirea independenţei ţării şi tot aci 
se desfăşurase lupta muncitorimii şi se constituise în 1893 partidul so
cial-democrat al muncitorilor din Romînia, dezorganizat în 1899 prin 
trădarea elementelor burghezo-liberale, aşa-zişii „generoşi" 3• La înce
putul veacului al XX-iea, muncitorimea bucureşteană şi-a strîns rîndu
rile, pătrunsă din ce în ce mai mult de luminoasele idei ale marxismu
lui revoluţionar. Dacă la sfîrşitul anului 1900 Clubul Muncitorilor îşi 
încetează existenta 4, după o rodnică activitate --- ilustrată între altele 
prin manifestaţia ce avusese loc la 1 mai 1900 în grădina Cişmigiu, la 
care participaseră sute de muncitori 5 - activitatea organizată a mun
citorimii bucureştene continuase în cadrul societăţilor profesionale, a 

1 Din i!;/oricul formării şi dezvoltării clasei muncitoare din Nomînia pînă la 
primul război mondial, sub redacţia lui N. N. Constantinescu, Bucureşti, !95!J, p. 370 şi 
urm. ; I. la coş şi V. Petrişor. Organizaţiile profesionale muncitoreşti din vechea Ro111i11ie 
în perioada 1899-1904, în „Analele Institutului de Istoric a Partidului de pc lingă 
C.C. al P.l\\.IC, V ( 1959), nr. 6, p. 79-81. 

2 M. Rollcr, Documente di11 mişcarea muncitorească, 1872-1916., ediţia a II-a, 
Bucureşti, 1947, p. 2\J9. 

3 Vezi N. Copoiu, Cu privire la trădarea „generoşi/or" din 1899, în „Analele Insti
tutului de Istoric a Partidului de pe lîngă C.C. al P.l\\.R.", VII ( 1961 ), m. 5, p. :3-1-50. 

4 I. lacoş şi V. Petrişor, op. cit„ p. 88. 
5 Jbide111, p. 87. 
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societăţii „Munca", al cărei secretar şi casier a fost I. C. Frimu şi apoi sub 
indrumarea cercului socialist „Romînia muncitoare". Un rol important 
în procesul de dezvoltare a mişcării muncitoreşti l-a avut apariţia la 1 
ianuarie 1902 a gazetei „Romînia muncitoare", seria I, organ al cercu
lui cu acelaşi nume, concţus de I. C. Frimu, Al. Constantinescu şi Th. 
Neculuţă 1• 

Muncitorimea bucureşteană a acţionat hotărît în aceşti ani împo
triva corporaţiilor patronale înfiinţate în baza legii Missir (legea me
seriilor) din 1902. Societăţile profesionale muncitoreşti acţionau împo
triva corporaţiilor, iar grevele demonstrau falsitatea „armoniei" dintre 
patroni şi muncitori 2• într-o serie de întruniri, muncitorii bucureşteni 
şi-au manifestat protestul împotriva corporaţiilor şi a exploatării pa
tronale 3, iar, în primele luni ale anului 1905, au început să se orga
nizeze la Bucureşti primele sindicate 4• „Incepînd din 1905 - arată tov. 
Gheorghe Gheorghiu-Dej - sub impulsul elementelor revoluţionare mun
citoreşti şi al creşterii conştiinţei de clasă a proletariatului iau fiinţă 
şi se dezvoltă sindicatele organizate pe principiul luptei de clasă ... " 5• 

Pe de altă parte, începînd de la 5 martie I 905 a apărut seria a II-a a 
„Romîniei muncitoare", tribună de luptă a mişcării muncitoreşti. în 
Bucureştii anilor 1906-1907, muncitorimea era un factor de seamă al 
vieţii publice; cuvîntul muncitorilor se făcea auzit din ce în ce mai 
răspicat. 

* 
La începutul anului 1906, cercul „Romînia Muncitoare" din Bucu

reşti a organizat un miting consacrat primei aniversări a revoluţiei 
burghezo-democratice din Rusia. Prin aceasta clasa muncitoare din Bucu
reşti a deschis şirul evenimentelor petrecute în acel an în capitala noastră. 

în guvern şi în corpurile legiuitoare, ca şi în întregul aparat de 
stat, cuvîntul hotărîtor nu-l aveau însă nici muncitorii şi nici ţăranii. Coa
liţia burgheziei şi moşierimii ţinea în ghiarele sistemului ei bipartinic 
viaţa publică a ţării, iar deasupra partidelor, ca „arbitru", trăgînd fo
loase din lupta lor, monarhul stăpînea viaţa politică. Guvernul conser
vator condus de Gh. Gr. Cantacuzino întîmpina mari greutăţi. Acestea 
îi erau cauzate nu numai de opoziţia liberală (Dim. A. Sturza şi Ionel 
Brătianu) şi de cea junimistă condusă de P. Carp şi N. Filipescu, dar 
însăşi de o parte din miniştri grupaţi în jurul abilului politician Take 
Ionescu. Pînă în primăvara anului 1907, lupta pentru putere se va des
făşura cu înverşunare între aceste partide şi grupări politice, care aveau 
însă o cauză fundamentală comună: menţinerea sub exploatare a celor 
care prin truda lor întreţineau huzurul claselor stăpînitoare. Cei mulţi nu 
puteau culege nici o roadă din ciocnirile lui Dimitrie Sturza şi Gheorghe 

1 Lecţii î11 ajutorul celor care studiazâ istoria P.M.R„ Bucureşti, 1960, p. 80. Vezi 
şi I. Felea, Din istoria presei mu11citore,~li „Ro111i11ia m1111citoare", seria I, 1902, in 
„Studii'', XV ( 1962), nr. 2, p. 349-367. ~ 

2 I. lacoş şi V. Petrişor, op. cit., p. 94-93. 
3 Ibidem, p. 97: Idem, Lupta clasei muncitoare din Romînia împotrh•a corporaţii/or 

( 1902-1908), în „Analele lnstit11tul11i de Istorie a Partidului de pe lingă C.C. al P.M.R.", 
VIJI ( 1962), nr. 5, p. 126. 

4 Ibidem, p. 132. 
5 Gh. Ghcorghi11-Dcj, .rlrticole şi rnvînfâri 19.!9-1961, Bucureşti, 1961, p. 426. 
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Cantacuzino, sau din luptele lăuntrice dintre gruparea şefului partidului 
conservator şi ramura takistă a acestui partid. 

După ciocnirea de la Creditul Rural dintre guvernanţi şi liberali, 
cei dintîi încercînd fără succes să ia în stăpînire această instituţie domi
nată de liberali, prilej de manifestaţii anti-guvernamentale 1, Nicolae 
Iorga a chemat studenţimea din Bucureşti la luptă împotriva „francoma
niei" claselor stăpînitoare. Societatea de binefacere „Obolul" hotărîse să 
reprezinte la Teatrul Naţional o piesă în limba franceză intitulată „Ma
dame Flirt". Iorga a convocat o adunare cetăţenească de protest într-o 
sală din faţa teatrului. De fapt, însă, iniţiativa lui Iorga servea interesele 
politice ale unor grupări reacţionare, ceea ce altera caracterul pozitiv -
anticosmopolit - al acţiunii şi de aceea cercul „Romînia Muncitoare" a 
refuzat să i se alăture. Dar, după propria mărturisire a iniţiatorului, eve
nimentele l-au depăşit, el trezindu-se „în mijlocul unei adevărate mulţimi 
revoluţionare" 2 , care protesta împotriva cosmopolitismului claselor do
minante. 

Studenţii au împiedicat intrarea în teatru a „lumii bune" şi chiar a 
moştenitorului tronului. S-a adus poliţia, precum şi o companie de jan
darmi. Intre timp, în piaţa Teatrului s-au strîns 6-7 OOO oameni.· Pietrele 
au început să zboare spre armată şi poliţie. Aceasta a atacat cafeneaua 
„Cooperativa", statul major al protestatarilor. Au sosit jandarmi călări şi 
roşiori, alungind mulţimea, care însă nu a cedat. Pe strada Aristide Briand 
s-au răsturnat tramvaie, împrovizîndu-se baricade. Guvernanţii au intrat 
în panică, temîndu-se ca mişcarea de protest împotriva „francomaniei" să 
nu se transforme într-o adevărată revoluţie. Ei au acceptat să-şi retragă 
trupele, lăsînd miile de oameni să manifesteze pe calea Victoriei şi la 
statuia lui Mihai Viteazul ; iar fruntaşul conservator Al. Marghiloman, ca 
şi soţia primului-ministru, i-au cerut lui Nicolae Iorga protejarea vieţii 
familiilor şi prietenilor lor. Clasele stăpînitoare tremurau, îngrijorate 
de eYoluţia evenimentelor. Peste două săptămîni, se judeca procesul, 
unii studenţi fiind condamnaţi la închisoare. In sala „Dacia" a avut loc 
o întrunire de protest, în care Delavrancea şi N. Iorga au luat apărarea 
studenţilor 3, iar în foaia umoristică „Furnica" se observa cu ironie că 
prinţul Ferdinand „a declarat studenţimii universitare un crîncen război 
pentru a apăra sfintele drepturi ale lui Madame Flirt de a-şi bate joc de 
limba romînească" şi că „cheşchevuul" şi „comansava" au fost „salvate" 4• 

Dar nu atît studenţii şi nici Iorga îngrijorau pe guvernanţi cît acti
vitatea din ce în ce intensificată a clasei muncitoare. In primăvara anului 
1906 au avut loc la Bucureşti un număr de greve, la care au particir>at mii 
de muncitori organizaţi în sindicate (greva cizmarilor, aceea a tîmplarilor, 
a muncitorilor de la fabricile de mobilă etc.) 5• La 1 mai 1906, ziarul 
„Romînia Muncitoare" a lansat o frumoasă chemare muncitorimii : 
„ ... Acum cînd fraţii noştri de pe întreg pămîntul luptă pentru drepturile 

1 C. Bacalbaşa, op. cit., voi. III, p. 10'4-106. 
2 N. Iorga, O <Jiaţă de om, a,~a cum a fost, Bucureşti, 193-1, rnl. li, p. 130-133. 
3 C. Bacalbaşa, op. cit., voi. III, p. 107-109, 122-123. 
4 Reprezentaţia „Omorului", în „Furnica", an li ( 1906), r:r. 79, p. 10. 
5 I. lacoş, V. Petrişor, Crearea şi activitatea sindicatelor din Romînia in anii 

1905-1906, în „Analele Institutului de Istorie a Partidului de pe lingă C.C. al P.M.R.", 
VIII ( 1962), nr. 1, p. 98-99. 
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lor, se scria în aceasta, acum cînd în toate ţările pămîntului se ridid 
strigăte de revoltă ale fraţilor noştri apăsaţi sub jugul domniei capitaliste, 
acum cînd suferinţa noastră trece peste marginile oricărei răbdări, uniţi-vă 
tovarăşi în sindicatele voastre şi manifestaţi-vă, sărbătoriţi cu demnitate 
ziua de 1 Mai, spre a dovedi tovarăşilor voştri din alte ţări că sintem 
vrednici de ei... căci toţi muncitorii din toate ţările duc aceeaşi mare luptă, 
lupta de dărîmare a domniei de clasă, a exploatării capitaliste de astăzi, 
lupta de pregătire a unei lumi noi, unde singurul nostru suveran să fie 
munca şi unde fiecare muncind va primi în întregime rodul muncei sale" 1• 

Intreaga activitate a muncitorimii bucureştene îngrijora pe conducătorii 
Romîniei burghezo-moşiereşti, determinîndu-i la acţiuni brutale de repri
mare. La 30 mai 1906, sediului cercului „Romînia Muncitoare" a fost atacat 
de oamenii poliţiei, mobilierul fiind sfărîmat şi aruncat pe geam, împreună 
cu hîrtiile cercului. Brutalitatea claselor dominante nu putea însă folosi 
la nimic, căci mersul înainte al clasei muncitoare nu mai putea fi. oprit. 

Adulatorii politici ai regelui au hotărît sărbătorirea celor patru decenii 
de domnie ai lui Carol de Hohenzollern. Jubileul a avut loc într-o „atmos
feră încărcată", lucru mărturisit de N. Iorga, care adăuga: „o lume oficială 
puţin populară, răsfrîngînd asupra suveranului însuşi vădita lipsă de legă
tură cu o societate, care dovedise că are acum conştiinţa de sine" 2• împotriva 
jubileului şi a Expoziţiei, organizată de guvernanţi pe cîmpul Filaretului, 
transformat acum în parc, s-au ridicat numeroase proteste. A apărut chiar 
şi un ziar, cu semnificativul titlu de „Protestarea", care în primul său 
număr califica vitoarea Expoziţie drept o „supremă desfidare". „Din lemnul 
de casă cu care s-ar întocmi coliba, scria atunci aceeaşi foaie, se fac scrîn
ciobi. In loc de doctori se aduc lăutari. Ce poate fi o Expoziţiune în ase
meni timpuri '( E uşor de priceput. O neruşinată minciună". Nu lipsesc 
nici versuri : 

Luxul unei mari coroane 
II plătim cu milioane 
Jubileul însă-i scuză ... 
Regele s-amuză ... a 

Indignarea „Protestărei" se întîlneşte şi la revista umoristică „Fur
nica", care a publicat ironica poezie „Expoziţia e naţională", cu strofe de 
felul acestora : ' 

Expoziţiunea e naţională ! 
Admira-vom bune maşini nemţeşti 
Arăta-vom lumei cai arabi cu fală 
Peşti de la Odesa, covoare turceşti 
.. .Incît o să'ntrebe omenirea : - Oare 
Ce. pot să expuie romînii d'al lor? 
Numai mămăliga, pe care în sudoare 

1 M. Roller, Documente din mi,~carea muncitorească. 1872-1916, ediţia II, Bucu
reşti, 1947, p. 328. 

2 N. Iorga, Istoria Romînilor, voi. X, Bucureşti, 1939, p. 299. 
3 „Protestarea", nr. 1 din 20 febr. 1906, p. I. 
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O mănîncă bietul plugar muncitor ! 
Ea-i naţională ! Dospită'n canoane ! 
Dar din mămăliga bietului plugar 
Ca printr-o magie ies azi milioane 
Ca să se serbeze anul jubiliar. 1 

Clasa muncitoare din Bucureşti şi-a exprimat cu energie ostilitatea 
faţă de Expoziţie, care, după o ironică remarcă din „Protestarea", urma să 
coste „numai 12 milioane" 2• în aprilie, tîmplarii şi dulgherii de la Expoziţie 
au declarat grevă, 250 zugravi ameninţînd şi ei cu încetarea lucrului 3• 

Uriaşele lucrări întreprinse pentru a desmierda orgoliul monarhului; au avut 
loc în condiţiile unei intensificări a exploatării muncitorilor. împotriva aces
tei situaţii, au protestat prin grevă muncitorii Expoziţiei, alăturîndu-se viei 
mişcări greviste bucureştene din acel an. De altfel, ca o ripostă împotriva 
jubileului, în anul 1906 au avut loc 146 greve, cel mai mare număr de greve 
înregistrat în anii de început ai secolului XX 4• 

Prin munca a mii de muncitori s-a realizat Expoziţia menită a exprima 
adulaţia guvernanţilor faţă de monarh, dar şi unul din cele mai frumoase 
parcuri ale capitalei noastre, actualul parc al Libertăţii. Aci, pe cîmpul Fila
retului, se depusese la 11 iunie 1848 jurămîntul pe Constituţia revoluţionară. 
Locul mai atrăsese în toată vremea pe bucureşteni, oferindu-le putinţă de 
odihnă şi petrecere pe iarbă verde 5• Lucrările întreprinse în 1906 au fost 
uriaşe. S-au amenajat 360 OOO m2 de teritoriu, deplasîndu-se 575 246 m2 de 
pămînt ; s-au ridicat construcţii pe o suprafaţă de mii de metri pătraţi ; s-au 
adus 4 OOO arbori mari şi alţi 90 OOO pieţi ; s-au amenajat partere de flori, 
însumînd 9 OOO· m2. Arborii mari au fost desrădăcinaţi cu raze de 4-5 m, 
fiind transportaţi la Filaret pe camioane alăturate „trase de zeci de perechi 
de boi". Izvoarele mlaştinilor au fost captate şi apele stagnante transformate 
într-un lac. Parcul a apărut deodată bucureştenilor „ca prin minunea unei 
baghete rnagice", părînd a avea vechimea Cişmigiului 6• 

Grota şi cascada, lacul şi turnul lui Ţepeş, parcul şi palatele Expozi
ţiei nu au schimbat însă atitudinea opiniei publice conştiente de faptul că 
cele „vreo 15, dacă nu şi mai multe, milioane", destinate Expoziţiei, însem
nau o „risipă dementă, într-o vreme cînd sărăcia şi ignoranţa abrutizează 
cinci milioane de ţărani" 7• Mulţi gîndeau, ca şi „Protestarea", că ,de o mie 
de ori ar fi fost mai folositor să se întrebuinţeze aceşti bani pentru un aşeză
mînt durabil... decît să fie vîrîţi în construcţiuni de carton, clădite cu greu 
în şase luni spre a fi dărîmate în şase ceasuri" 8 • 

Inaugurarea acestei „tichii de mărgăritare" a avut loc la 6 iunie 1906, 
după ce o ploaie torenţială împiedicase ca evenimentul să aibă loc cu două 
zile mai înainte. Programul pompos, zecile de lovituri de tun, cei 100 de 

1 Cyrano, Expoziţia e naţională, în „Furnica", an. II, nr. 86, p. 11. 
2 „Protestarea", nr. 5 din 25 febr. 1906, p. 2. 
3 Ibidem, nr. 50 din 20 apr. 1906, p. I. 
4 I. Iacoş şi V. Petrişor, Lupta clasei muncitoare din Rominia .. „ p. 136. 
& G. Costescu, op. cit„ p. 48 ; Fr. Dame, op. cit„ p. 382. 
e Ibidem, p. 639; Victor Bi!ciurescu, Bucureştii şi bucureşteni de ieri şi azi, 

Bucureşti, 1945, p. 117-118. 
7 „Furnica", an. II, nr. 70, p. 2. 
8 C. Ulysse. Ce o să uedem la Expoziţie, în „Protestarea", nr. 83 din I iunie 

1906, p. I. 
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trîmbiţaşi, nenumăratele coruri şi fanfare au provocat versuri pline de ironie 
în „Protestarea" : 

adăugîndu-se apoi : 

Nu! mîine la inaugurare 
Vă jur pe cruce nu mă duc 
Trei mii de cîntăre\i, fanfare, 
Nu pot s-ascult ! E balamuc ! 

Lui Vodă face-se va mîine 
Alaiul cel mai triumfal 
Plătit de cei cari n-au pîine 
Nu vreau să-l văd! E un scandal! 1 

Dacă şi partide ale claselor dominante - liberalii şi junimiştii - nu 
au participat la inaugurare, iritate de neparticiparea lor la guvern, monarhul 
nefiind înconjurat decît de adulaţia conservatorilor lui Cantacuzino şi ai lui 
Take Ionescu, masele au fost reţinute cu atît mai mult în afara parcului. 
De altfel, cei puţini cari au pătruns în Expoziţie au aclamat mai mult pe 
doctorul Lueger, primarul Vienei, decît pe rege 2• Pe drept cuvînt observa 
„Protestarea" că inaugurarea „a fost o petrecere intimă a cîtorva, pe soco
teala altora" şi că „tocmai cei mulţi, care au plătit petrecerea n-au fost 
poftiţi s-o \'adă". O caricatură înfăţişa pe Cuza Vodă întinzînd lui Carol un 
ţăran slab şi nenorocit şi spunîndu-i: 

„Pe ţăranul ăsta nu-l pui la Expoziţie?" 3 

In zilele următoare, porţile Expoziţiei au fost deschise „pentru toţi". 
Bucureştenii -- dar mai ales burghezii cu mijloace - s-au arătat interesaţi, 
atraşi de lacul arzător, de luptele greco-romane cu rezultate dinainte potri
vite, de tobogan şi waterşut, de simularea vestitei bătălii de la Port-Arthur 
pe apele lacului. Dar pe lingă caracterul său atractiv, Expoziţia a determinat 
o puternică urcare a costului vieţii. Ea a dat „o lovitură de bici preţurilor pe 
toată linia", după însemnarea lui C. Bacalbaşa 4. provocînd o nouă campanie 
a „Protestării", care a publicat articole cu titluri de felul acestora : „Scum
pirea traiului în capitală. Specula pe timpul expoziţiei" sau „Expoziţia 
scumpeşte traiul" 5• Cheltuielile întreţinerii creaţiei doctorului Istrati erau 
foarte mari, lacul „arzător" şi artificiile costau în fiecare seară 10 OOO lei 6, 

iar sumele încasate la intrare erau destul de mici, membrii claselor domi
nante scoţîndu-şi bilete gratuite 7, iar orăşenimea măruntă plătindu-şi cu 
greu o vizită la Expoziţie. S-a mai adăugat la aceasta şi o nenorocire, o 
puternică explozie întîmplată în ziua de 21 iunie cu prilejul simulării bătăliei 

1 ,,Protestarea" ,nr. 88 din 4 iunie 1906, p. I. 
2 Ibidem, nr. 90 din 7 iunie 1906, p. 3. 
3 Inaugurarea expoziţiei, loc. cit., nr. 91 din 8 iunie 1906, p. I. 
4 C. Bacalbaşa, op. cit., voi. III, p. 115. 
s „Protestarea", nr. 85 din 1 iunie 1906, p. 2; nr. 92 din 9 iunie 1906, p. I. 
6 Ibidem, nr. 106 din 25 iunie 1906, p. I. 
7 Falimentul Expoziţiei, loc. cit., nr. 103 din 22 iunie 1906, p. I. 
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de la Port Arthur, care a provocat moartea unui om şi rănirea gravă a 
altora 1• 

In timp ce Expozitia îşi primea vizitatorii, clasa muncitoare - din ce 
în ce mai conştientă de drepturile şi menirea ei - îşi continua lupta şi proce
sul de organizare. In iulie a avut loc în Bucureşti o puternică mişcare pen
tru ziua de lucru de 9 ore şi pentru salariul minimal, înregistîndu-se totodată 
grevele de la Regie şi de la Poştă, însoţite de manifestaţii de stradă ale 
muncitorimii 2 ; totodată, cercul „Romînia Muncitoare" a publicat broşura 
„40 de ani de sărăcie, de robie şi ruşine", document deosebit de însemnat 
al clasei muncitoare în care erau demascate cu putere prin cifre şi date 
statistice monarhul şi regimul burghezo-moşieresc în fruntea căruia se 
afla acesta şi erau expuse principalele revendicări ale mişcării socialiste. 

In august, 94 delegaţi din întreaga ţară, dintre care 54 din Bucureşti, 
s-au întrunit în sala sediului cercului „Romînia Muncitoare", în prima con
ferinţă a mişcării sindicale, care era în acelaşi timp prima conferinţă a 
mişcării muncitoreşti după dezorganizarea partidului ei în 1899. Conferinţa 
s-a desfăşurat în zilele de 13, 14 şi 15 august 1906. Cu acest prilej, clasa 
muncitoare a fost chemată la luptă împotriva opreliştilor puse dreptului de 
asociere, s-a adoptat statutul mişcării sindicale, precum şi o moţiune de 
solidarizare cu proletariatul din Rusia ; dar, în acelaşi timp, s-au remarcat 
unele influente anarho-sindicaliste şi reformiste şi nu s-a acordat o sufi
cientă atentei problemei organizării unui nou partid politic. Conferinţa a 
avut rezultate pozitive. S-a intensificat procesul de organizare şi dezvol
tare a sindicatelor şi s-a alcătuit un consiliu generat al acestora 3• 

Expoziţia a prilejuit şi o serie de activităţi cultural-artistice care 
- indiferent de scopul pentru care au fost organizate - au însemnat pri
lejuri de manifestaţii a sentimentelor opiniei publice. Astfel, Expoziţia a 
fost vizitată în vara anului 1906 de romîni din ţările supuse jugului habs
burgic. In zilele de 22-23 august, au fost primiţi în Bucureşti l 650 de 
bucovineni. Au venit apoi ardelenii 4• Corurile romînilor de peste munţi 
s-au alăturat celor din Romînia, reatizîndu-se uriaşe formaţii corale. La 
concertul de la Arenele Romane, corul german de la Bucureşti a prezentat 
un imn german în cinstea regelui, ceea ce a atras protestul profesorului 
Iorga care a strigat după aceea : „Cîntaţi turceşte, căci nemţeşte s-a cîn
tat" 5• La 4 noiembrie a avut loc tot ta Arenele Romane solemnitatea împăr
ţirii premiilor la expozanţi, o mare formaţie de fanfare cîntînd cu acest 
prilej un imn compus de George Enescu 6• Mai înainte de aceasta se primise 
în Bucureşti o copie a „lupoaicei" din Roma, darul consiliului municipal 
al „eternului oraş" 7. La 23 noiembrie Expoziţia şi-a închis porţile 8• In 
timpul serbărilor jubilare a avut loc şi aşa-zisul Congres ţărănesc, condus 

1 C. Bacalbaşa, op. cit., vol. III, p. 132. 
2 I. Iacoş, V. Petrişor, Crearea şi activitatea sindicatelor .... p. 99. 
a Viorica David şi N. G. Munteanu, Desfăşurarea lucrărilor conferinţei sindicale 

din 1906, în „Analele Institutului de Istorie a Partidului de pe lingă C.C. al P.M.R.", II 
(1956), nr. 6, p. 146-155. 

4 După N. Iorga „Bucureştii din aceea vară 1906 deveniseră în adevăr capitala 
poporului romînesc" (O viaţă de .om ... , Bucureşti, 1934, voi. II, p 145). Jn septembrie, 
Bucureştii sînt vizitaţi şi de romini macedoneni (C. Bacalbaşa, op. cit., voi. III, p. 1:37). 

s N. Iorga, op. cit., vol. II, p. 145. 
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6 C. Bacalbaşa, op. cit., vol. III, p. 139-140. 
7 Ibidem, p. 138. 
5 Ibidem, p. 141. 
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de elemente burghezo-liberale împotriva cărora a luat atitudine „Romînia 
Muncitoare" 1• 

In toamna şi iarna anului 1906, lupta muncitorilor din Bucureşti, a 
luat amploare, înmulţindu-se îndeosebi numărul grevelor declarate de mun
citorii Capitalei. După greva muncitorilor tipografi din octombrie a avut 
loc la 3 decembrie un miiing de protest împotriva corvoratiilor, la care au 
participat 4 OOO de muncitori bucureşteni 2• După miting, muncitorii înco
lonaţi au manifestat pe străzi în sunetele „Internaţionalei" 3• La sfîrşitul 
lunii ianuarie 1907, s-a desfăşurat la Bucureşti o nouă întrunire împotriva 
corporaţiilor la care au participat aproape 8 OOO de muncitori şi un mare 
număr de delegaţi ai muncitorilor din provincie 4• 

In ultimele luni din 1906 s-au intensificat luptele d~ culise din sînul 
partidelor politice ale claselor dominante. Gruparea conservatoare din jurul 
lui Cantacuzino, îngrijorată de prestigiul lui Take Ionescu, plănuia o unifi
care cu gruparea junimistă a lui Petre Carp şi Niculae Filipescu, situată 
în afara guvernului, în timp ce Take Ionescu, stăpîn pe majoritatea Came
rei, a reuşit să slăbească poziţia adversarilor din sînul propriului său 
partid, impunînd pe Dissescu ministru al Instrucţiunei în locul lui Mih. 
Vlădescu. în timp ce în culise se vîntura planul preluării preşedinţiei 
partidului conservator de către Take Ionescu, acesta făcea o vizită la 
Berlin. Bine primit de Wilhelm II, el şi-a întărit poziţia politică în ţară, 
Carol I fiind înfeudat Germaniei, dar totodată a grăbit pe adversarii săi 
în hotărîrea fuziunii cu gruparea carpistă 5• Liberalii, siguri de o apropiată 
preluare a guvernării au ţinut la începutul lunii decembrie un congres, care 
va fi urmat în ianuarie 1907 de o întrunire menită să contribuie la răstur
narea guvernului conservator 6• 

* 
Anul de mari frămîntări 1907 a înceout la Bucureşti sub aparente de 

linişte. Violonistul Kubelik a concertat la Ateneu în ianuarie. iar în luna 
următoare Pietro Mascagni a dirijat tot aci orchestra Ministerului Instruc
tiunii. La Teatrul Liric s-a produs în iarn_a 1906--1907 o trupă de operă 
franceză, iar circul rus Beketov dă spectacole la circul Sidoli 7• Membrii 
claselor dominante petreceau neîngrijaţi. Nu i-a tulburat nici o nouă întru
nire şi demonstraţie a muncitorilor de la 21 ianuarie împotriva leg·ii corpora
ţiilor la care au participat 8 OOO de oameni. Dar o opoziţie surdă împotriva 
regimului burgheziei şi moşierimii şi a sistemului de dominare a celor 
două partide, fiinţa, concretizîndu-şi uneori izbucnirile chiar şi în organele 
de presă ce reflectau poziţii mai înaintate prin pana ascuţită a lui Ranetti 

1 D. Hurczeanu, Relaţiile agrare din Romînia la începutu/ secolului al XX-iea ~-i 
atitudinea mişcării socialiste faţă de ţărănime, în „Ana lele Jnstil11t11 l11i de Istorie a 
Partidului de pe lingă C.C. al P.M.R.", VI ( 1960), nr. 3, p. 72-73. 

2 I. Jacoş şi V. Petrişor, Lupta clasei muncitoare din Rominia„„ p. 138. 
3 Ibidem. 
4 Ibidem, p. 140. 
5 C. Bacalbaşa, op. cit„ voi. III, p. 128 şi urm. 
s Ibidem, p. 143, 146. 
7 Ibidem, p. 146, 148. 150. 
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sau a vreunui colaborator al revistei umoristice „Furnica". „Neamul romî
nesc, se scrie în acest periodic, se împarte în două categorii : romîni subju
gaţi din Ungaria şi romîni înjugaţi din regat" 1• 

In luna februarie au izbucnit primele frămîntări ţărăneşti în nordul 
Moldovei. Faţă de acţiunile de reprimare a acestor mişcări au avut loc în 
Bucureşti la începutul lunii martie mai multe întruniri. încă de la 2 martie 
ziarul „Adevărul" anunţa că studenţii bucureşteni „s-ar fi decis să îmbră
ţişeze cauza ţăranilor", distribuind în acest sens un manifest 2• La 4 martie 
a avut loc o întrunire a studenţimii în sala „Dacia", unde s-au recitat versu
rile lui Coşbuc „Noi vrem pămînt", demascîndu-se exploatarea şi procla
mîndu-se că cei cc apăraseră limba în 1906 erau datori să ia apărarea celor 
ce o conservau ! După întrunire s-au desfăşurat manifestaţii şi ciocniri cu 
poliţia 3• Peste cîteva zile s-a ţinut o nouă întrunire studenţească. Dînd 
amănunte asupra acestei întruniri, „Adevărul" observa faptul interesant că 
„tînăra generaţie se pătrunde de problema exploatării seculare a ţăranilor 
şi de convingerea că exploatarea n-are naţionalitate" 4• 

Dar singura clasă socială care a susţinut pe deplin lupta ţărănimii 
a fost clasa muncitoare. Deşi în perioada 1905 - martie 1907 conducerea 
mişcării socialiste a manifestat o atitudine ce vădea indiferenţă faţă de 
problema agrară 5, răscoala din martie 1907 a activizat preocupările 
acesteia în acest domeniu 6• Situarea elementelor de dreapta din conduce
rea mişcării socialiste pe o poziţie oportunistă nu a putut opri solidarizarea 
cu răscoala ţărănească a clasei muncitoare şi a fruntaşilor ei aflaţi pe 
poziţii revoluţionare 7• La 5 martie cercul „Romînia Muncitoare" a come
morat Comuna din Paris. Cu acest prilej, unul din vorbitori declara profe
tic, între altele, următoarele : „Fie ca în viitor să vedem cum muncitorimea 
din oraşe se va uni cu muncitorii de la sate şi mînă în mînă vor plăzmui 
acea Comună nouă şi universală, unde exploatarea să nu mai fie cunoscută, 
unde omul să fie om„." 8• Cercul „Romînia Muncitoare" şi Consiliul Gene
ral al Sindicatelor din Romînia au convocat printr-un apel o mare întrunire 
publică. „lmpilata ţărănime, iobagă de veacuri a boierilor, roabă a pămîn
tului şi slugă batjocorită a guvernanţilor - se scria în apel - a ridicat 
fruntea. In desnădejdea ei de a mai dobîndi pe calea înţelegerii o bucată 
de pămînt şi a-şi agonisi şi un codru de mămăligă, în desnădejdea de a 
mai vedea răsărind şi pentru dînsa soarele libertăţii şi al dreptăţii, călcînd 
în picioare toate întocmirile legale ale burgheziei stăpînitoare, ţărănimea e 
în plină revoltă" 9• 

1 „Furnica", an. III ( 1907), nr. 131, p. 2. 
2 „Adevărul", nr. 6294 din 2 martie 1907, p. 1. 
3 Ibidem, nr. 6298 din 6 martie 1907, p. 2. !n urma acestei întruniri, Ministerul 

Instrucţiunii a dat o circulară interzicind participarea elevilor la manifestajii şi semnalînd 
că ei dăduseră cu bulgări de zăpadă în poliţişti I (Ibidem, nr. 6299 din 7 martie 
1907, p. 3). 

4 Ibidem, nr. 6300 din 8 martie 1907, p. I. 
5 D. Hmeze;rnu, op. cit„ p. 67. 
s Idem, Acţi1111i de solidarizare a clasei muncitoare c11 rdscon/a ţăranilor din 190i. 

în „Analele Institutului de Istoric a Partid1il11i de pe lingă C.C. al P.l\\.R.", Vili ( 196:2), 
nr. 3, p. 52. 
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7 Ibidem, p. 53-55. 
8 Adevăru/", nr. 6299 din 7 martie 1907. 
9 D. Hurezean11, op. cit„ p. 67-68. 
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La 11 martie, în vremea cînd răscoala, reprimată în Moldova, trecuse 
<li11coace de Milcov, izbucnind cu o deosebită forţă în Teleorman, au avut 
loc două întruniri protestatare : cea a peste 5 OOO de muncitori în sala 
„Eforia" - unde au luat cuvîntul între alţii I. C. Frimu, M. Gh. Bujor şi 
Al. Constantinescu 1, protestînd împotriva exploatării ţărănimii şi a repre
siunilor barbare - şi o nouă adunare studenţească în sala „Dacia", urmată 
de o manifestaţie în care studenţii au strigat „Trăiască ţăranul romîn" 
şi au avut ciocniri cu forţele poliţiei 2• ln numărul din 11 martie al foii 
„Romînia Muncitoare" a apărut un apel către soldaţii lăsaţi la vatră prin 
care aceştia erau îndemnaţi să tragă în vînt sau chiar să se alăture răscu
laţilor. „Arătaţi pretutindeni pe duşmanul adevărat - se scria în apelul
manifest redactat de M. Gh. Bujor - şi dacă va fi nevoie şi dacă va fi cu 
putinţă, daţi-vă de partea răsculaţilor ca să luptaţi contra acestui duşman. 
Niciodată gloanţele voastre în pieptul ţăranilor asupriţi" 3• 

Răscoala înainta acum cu paşi mari, cuprinzînd judeţele muntene şi 
oltene. Ea se apropia şi de Bucureşti. Aci - după mărturia lui Bacalbaşa -
„toată lumea şi-a pierdut capul", iar „guvernamentalii sînt cu totul aiuriţi 
şi nu mai ştiu la ce soluţie să se oprească". 4• Un ziar contemporan vestea 
în numărul din 12 martie formarea noului guvern liberal Dim. Sturza şi 
retragerea conservatorilor de la putere, anunţînd tn acelaşi timp că gene
ralii Crăinicianu şi Gheorghiu fuseseră însărcinaţi „cu menţinerea ordinei 
în capitală", primul urmînd să ia „toate măsurile la barierele capitalei", 
iar cel de-al doilea avînd în sarcină „menţinerea ordinei în oraş" 5• 

Spaima cuprinsese pe exploatatori. Svonurile înfloreau. „Adevărul" 
a publicat în acele zile reportajul „Ţăranii răsculaţi venind spre capitală", 
în care prezenta zvonurile privind apropierea răsculaţilor de barierele ora
şului şi relata despre venirea unor „mase compacte" de ţărani la barierele 
Şerban Vodă şi Văcăreşti. Opriţi de 150-175 sergenţi de oraş şi de o 
companie din regimentul 21 şi întrebaţi ce vor, ei ar fi răspuns că doresc 
„ceea ce cer şi fraţii noştri din M.oldova ... Drepturi. .. care se dau ţăranilor 
din Moldova; pămînt ca să muncim". Din cele relatate în presă reiese că 
parte ar fi fost lăsaţi să pătrundă în oraş şi apoi arestaţi. In acelaşi articol 
erau prezentate măsurile de siguranţă luate în Bucureşti, „vestindu-se că 
sînt concentraţi, echipaţi şi pregătiţi 15 OOO soldaţi" şi că „s-a hotărît ca, 
în cazul cînd se vor produce dezordini în capitală, după somaţiunile legale 
să se tragă focuri de puşcă" 6• 

Şedinţele Adunării Deputaţilor reflectau starea de înspăimîntare şi 
panica claselor dominante, care prin nemiloasa exploatare a maselor ţără-

1 Ibidem; Idem, Despre lupta dusă de clasa muncitoare în timpul răscoalei ţă
ui11e,~ti din 1907, în „Analele Institutului de Istorie a Partidului de pe lingă C.C. al P.M.R.", 
li (l~J.)6), nr. 2, p. 138. 

2 „Adevărul'', nr. 6303 din J:3 martie 1907, p. 3. 
3 M. Roller, Documente din mi,~carea 1111111citorească. 1872-1916, ediţia II, .Bucu-

ll')li, 10a. p. 363-36-!. 
4 C. Bacalbaşa, op. cit., vol. III p. 133. 
5 „Adevărul", nr. 630-! din 12 martie 1907, p. 2. 
6 Ibidem, nr. 630·1 din 12 martie 1907, p. 3. 
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neşti provocaseră răscularea acestora. Aveau loc „scene penibile" 1• La 
12 martie, un proprietar plîngea pe pieptul unui ministru conservator 2 ; 

colegii acestuia, zăpăciţi, nu mai erau în stare să găsească soluţii. Conser
vatorii, siliţi de împrejurări, au cedat puterea liberalilor. A doua zi, spaima 
continua să plutească în incinta Adunării. Take Ionescu a luat cuvîntul 
făgăduind sprijinul său liberalilor şi pilda i-au urmat-o celelalte grupări 
ale partidului conservator. In faţa primejdiei, clasele dominante şi-au strins 
rîndurile. Bacalbaşa scria, de altfel, limpede, că „graba conservatorilor pro
prietari de moşii de a susţine guvernul Sturza era datorită mai ales spaimei 
de a nu pierde pămînturile" 3• Aceasta era părerea unanimă a contempora
nilor. Intr-un discurs parlamentar de mai tîrziu, Iorga a evocat şi el împre
jurările din martie 1907, „cînd domnea spaima aceia ... că vor intra în Bucu
reşti ţăranii şi se vor uni cu mahalagii ca să dea foc cutăror clădiri..., cînd ... 
şefii deosebitelor partide şi-au căzut de gît şi-au plîns în jiletcă, recunos
cîndu-şi păcatele ... " 4• Un alt martor al acelor vremuri remarca cu surpriză 
că „spaima făcuse ca aceşti oameni să piardă noţiunea realului" şi că 
Adunarea Deputaţilor dădea impresia unei majorităţi liberale, atît „de 
zgomotos" aplaudau deputaţii conservatori pe miniştrii noului guvern 5• 

De fapt, ei nu pierduseră noţiunea realului, ci, dimpotrivă, o aveau mai vie 
ca oricînd şi-şi dădeau seama de absoluta necesitate a conlucrării cu noul 
guvern pentru a reuşi să reziste răscoalelor ţărăneşti, care - precum arată 
tovarăşul Gh. Gheorghiu-Dej - „au avut un caracter deosebit de. ascuţit şi 
au cuprins întreaga ţară, zguduind temeliiile orînduirii burghezo-moşie
reşti" 6• 

Timp de cel puţin o săptămînă, Bucureştii au trăit din plin agitaţia 
pricinuită de marile răscoale ţărăneşti. „Unde mergi, se scria într-o relatare 
contemporană, vezi grupuri de oameni discutînd; n-ai nevoie să te apropii 
ca să afli ce vorbesc; ştii bine că vorbesc de răscoale". „Ziarele, continuă 
relatarea, sînt smulse din mîinile vînzătorilor şi înghiţite cu aviditate. Afi
şele lipite de ziduri atrag o mare mulţime de oameni, care le citesc şi le 
comentează în toate felurile ... Lucrurile iau proporţii colosale, zvonurile cele 
mai fantastice se colportează şi sînt crezute ... " 3• Jn aceiaşi zi, noul ministru 
de război trimitea trupe de represiune în judeţul Ilfovului 8

• La 14 martie, 
se dădeau detalii asupra necontenitului zvon al apropierii ţăranilor de ba
riere, arătîndu-se că „de două, trei ori în 24 ore, se anunţă că ţăranii au 
intrat în oraş" şi cu acest prilej se dădeau amănunte „liniştitoare" pentru 
membrii claselor dominante privind „cetatea" Bucureştilor şi caracterul 
inexpugnabil al liniei forturilor 9• Aceste amănunte nu linişteau însă pe 
exploatatori, care se temeau că muncitorimea va lua şi ea armele în mîini 
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1 Victor Bilciurescu, op. cit .. p. 121. 
2 ibidem. 
s C. Bacalbaşa, op. cit., voi. III, p. 159. 
• N. Iorga, Discursuri parlamentare, Bucureşti, 1939, voi. I, part. I, p. 47. 
5 C. Bacalbaşa, op. cit., voi. III, p. 159. 
s Gh. Gheorghiu-Dej, Articole şi cuvintări. 1959-1961, Bucureşti, 1961, p. 427. 
7 „Adevărul", nr. 6305 din 13 martie 1907. 
8 M. Roller, Răscoala ţăranilor din 1907, Bucureşti, 1949, voi. 3, p. 11. 
9 „Adevăru/"', nr. 6306 din 14 martie 1907, p. 4. 
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şi că soldaţii se vor alătura şi ei răsculaţilor. Vintilă Brătianu menţiona 
chiar la sfîrşitul lunii martie 1907 „clocoteala care începea să se simtă 
puternic în oraşe, mai cu seamă în capitală", în timpul răscoalei; iar N. 
Iorga nota şi el mai tîrziu că „nu era destulă credinţă în disciplina oştirii ; 
nu se ştia ce face sărăcimea în Bucureşti" 1• In oraş aveau loc patrulări 
ale poliţiei şi ale detaşamentelor de soldaţi, iar printre muncitori se efec
tuau percheziţii şi chiar arestări. Pentru a evita o grevă a ceferiştilor, 
guvernul a concentrat 160 muncitori din atelierele C.F.R. Pe drept cuvînt, 
după cum scria ziarul rus „Novoe Vremea" - în oraş domneau „o atmos
feră încordată şi neliniştea" 2• 

Oraşul s-a umplut de arendaşi şi proprietari refugiaţi de la moşii, 
devenind o adevărată cetate a reacţiunii. Mulţi nu se simţeau în siguranţă 
nici în Bucureşti şi şi-au cerut paşapoarte pentru a pleca în străinătate. 
In timp ce în satul Cornăţel din Ilfov au apărut manifeste care anunţau 
moartea regelui 3, pe străzile oraşului au început să fie văzute primele con
voaie de ţărani arestaţi, unii bătrîni cu bărbi mari albe. Cu toată panica, 
clasele dominante, neţinînd seama de sîngele vărsat în întreaga ţară, mai 
ales după declanşarea brutalei represiuni a noului guvern liberal, nu uitau 
să petreacă. La teatrul Edison, joia şi duminica se dădeau baluri mascate, 
la circ reprezentaţiile n-au contenit, iar la Eforie prezenta spectacole tea
trul de marionete 4• 

Ziarele burgheziei şi ale moşierimii, urmînd un îndemn guvernamen
tal, încercau să liniştească pe membrii claselor dominante. La 15 martie, 
se vestea că în Bucureşti „orice tulburare a ordinei este cu desăvîrşire 
exclusă" şi că „bande de ţărani", venind din Vlaşca şi Teleorman, fuseseră 
oprite la 40-50 km de oraş prin acţiunea armatei 5 ; dar, prin această 
ultimă informaţie se mărturisea din nou intenţia răsculaţilor de a porni 
spre capitală. In timp ce armata îşi continua patrulările pe străzile oraşului, 
s-a zvonit că se descoperise un complot şi că bande anume organizate 
urmau să acţioneze în oraş, tăind gazul şi lumina electrică 6• S-au executat 
unele arestări în Bucureşti ; au fost arestaţi şi foşti marinari de pe vasul 
Potemkin, învinuiţi de a fi aţîţat satele 7 ; totodată erau semnalate masive 
arestări între ceferişti, ale căror manifestări îngrijorau clasele dominante 8• 

Răscoala ţărănească a fost reprimată. 11 OOO ţărani au fost ucişi. 
Sate au fost rase cu tunul de pe faţa pămîntului. Jalea şi desnădejdea 
s-a coborît în lumea satelor, dar ura a rămas vie în inimile celor ce se ridi
caseră pentru drepturi, libertate şi pămînt. Intelectualii conştienţi n-au 
părăsit în această Yreme ţărănimea, Panait Cerna descriind astfel întoar
cerea armatei din crudele operaţii de represiune : 

1 D. Hurezeanu, Acţiuni de solidarizare .. „ p. 70-71. 
2 Ibidem, p. 71. 
3 M. Roller, op. cit., voi. 3, p. 61. 
4 C. Bacalbaşa, op. cit., voi. III, p. 161-163, 165. 
6 „Adevărul'', nr. 6307 din 15 martie 1907, p. 2. 
6 Ibidem, nr. 6310 din 18 martie 1907, p. 3. 
7 Ibidem, nr. 6311 din 19 martie 1907, p. 3. 
B Ibidem. nr. 6316 din 24 martie 1907, p. 3. 
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Din ce pămînt revine oastea oare 
De sîngele a mii de vieţi stropit ? 
Văd flamuri - dar nu-i una zdrenţuită 
Cum '? n-o primesc cîntări de sărbătoare 
De ce stau toţi cu fruntea grea, cernită ? 1 

* 
Au trecut 57 de ani de la marea răscoală a ţăranilor. De atunci, filele 

istoriei poporului nostru şi ale capitalei noastre s-au desfăşurat mai de
parte. Bucureştii, care numărau atunci 300 OOO locuitori, au astăzi o 
populaţie aproape încincită. Orînduirea din vina căreia s-au întîmplat sîn
geroasele evenimente ale anului 1907 a fost înlăturată. In aprilie 1962 
- 55 ani după răscoală - 11 OOO reprezentanţi ai ţărănimii muncitoare 
simbolizînd cele 11 OOO victime ale crudei represiuni din 1907 şi biruinţa 
urmaşilor răsculaţilor, harnici constructori ai socialismului, au participat 
la sesiunea extraordinară a Marei Adunări Naţionale consacrată încheierii 
colectivizării. Clocotul unei vieţi noi şterge zi de zi urmele triste ale trecu
tului, pe care istoria are însă menirea şi datoria de a-l evoca necontenit. 

1 B. Lăzăreanu, Din literatura antimonarhică şi antidinastică, V, în „Studii", II 
( 1949), nr. 3, p. 126. 
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