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ROLUL BISERICII MADONA DUDU ÎN CEREMONIALUL 
SĂRBĂTORILOR NAŢIONALE ORGANIZATE LA CRAIOVA 

NARCISA MARIA MITU 

Celebrarea festivă a sărbătorilor naţionale confirmă importanţa acestor 
sărbători în reglarea relaţiei dintre puterea centrală şi comunitatea locală urbană, 
punând în lumină atât solidaritatea comunităţii locale, de la simplu cetăţean la 
elitele locale, cât şi participarea efectivă şi afectivă a acesteia la un calendar al 
celebrării, motivat, în termeni moderni, de datorie cetăţenească şi reafirmare a 
încrederii şi a loialităţii faţă de domnitor1. Un rol important, în acest sens, îi 
revine Bisericii, care reuşeşte să aducă laolaltă notabilităţile şi cetăţenii oraşului 
la celebrarea Te Deum-ului care era oficiat special cu acest prilej. Era, de 
asemenea, o bună ocazie pentru populaţie de a ieşi din cotidian.  
 Te Deum-ul este o slujbă oficiată ca mulţumire adusă lui Dumnezeu 
pentru diferite binefaceri, care se celebrează după Sf. Liturghie. Acest serviciu 
divin deţine un loc important nu doar în cadrul sărbătorilor naţionale, dar se 
oficiază şi cu alte ocazii (onomastică, sărbători religioase, vizite oficiale, 
comemorări etc). Oficierea slujbei de către cel mai înalt ierarh (episcop, în 
reşedinţa de episcopat, sau cel mai înalt ierarh local, în fiecare oraş din 
provincie, mitropolit, în capitală), participarea obligatorie cerută elitelor 
administrative, comerciale, intelectuale, militare, prezenţa, până la urmă, a 
populaţiei largi, denotă locul important deţinut în cadrul sărbătorii naţionale de 
elementele cu conţinut religios2.  
 Celebrarea sărbătorilor naţionale în Craiova se înscriu, firesc, de altfel, 
într-un program care se realiza la nivelul întregii Românii (vezi Anexa 1). 
Tiparul general era următorul: dimineaţa, încă de la ora 6 şi 30 de minute, în 
capitală, sărbătoarea era deschisă de 21 de salve de tun. La ora 10, era organizată 
o slujbă religioasă, un Te Deum care se oficia de către mitropolit, la Mitropolie, 
în prezenţa miniştrilor, a Statului Major al oştirii, a funcționarilor statului, a 
corpului diplomatic, iar în ţară, în toate catedralele şi bisericile. Te Deum-ul era 
salutat în Bucureşti cu 101 tunuri, iar în oraşele de reşedinţă cu câte trei salve   
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de tun3. Au fost organizate parade militare însoţite de fanfara militară, recepţii la 
sediile prefecturilor, iar felicitările îi erau adresate prefectului, în numele 
Domnitorului, ulterior Regelui. Oraşul lua un aspect de sărbătoare, fiind decorat 
şi iluminat pe timp de seară, iar veselia era una generală. 

La nivelul oraşului Craiova, biserica Madona Dudu era una dintre cele 
mai frumoase, mai impunătoare şi mai bogate biserici din oraş, fiind, timp de o 
jumătate de secol, gazda a numeroase vizite domneşti, dar şi a aniversării unor 
evenimente de mare importanţă pentru România, în a doua jumătate a secolului 
al XIX-lea. 
 Biserica Madona Dudu, ctitorire a negustorului Hagi Gheorghe Ioan şi a 
clucerului Constantin Fotescu, cunoscută, de-a lungul vremii, pentru icoana 
făcătoare de minuni a Maicii Domnului, a atras nu numai credincioşi şi 
nevolnici, ci şi o serie de domnitori ai Ţării Româneşti. De asemenea, s-a făcut 
remarcată şi a rămas în istoria Craiovei printr-o serie de acţiuni caritabile4, care 
au consacrat-o ca „cea dintâi Instituţie de binefaceri din Craiova, iar în România 
oficială, a fost prenumărată printre cele mai importante instituţii similare”5.  
 Ridicată în anul 1758 de către cei doi ctitori, biserica a funcţionat până 
în anul 1837, când a fost puternic avariată de cutremurul din acel an. Biserica 
veche a fost demolată şi s-a ridicat una nouă. Cea de-a doua reconstrucţie a 
bisericii Madona Dudu s-a realizat în anul 1843. Aceasta a funcţionat 70 de ani, 
fiind dărâmată în anul 1913, nu din cauza ruinei sau a vechimii, ci pentru a se 
ridica în locul ei alta mai mare şi mai bogată, astfel încât să corespundă cu 
importanţa Aşezământului şi, mai cu seamă, cu veniturile pe care le producea în 
acea perioadă. În tot acest timp, a servit drept catedrală pentru toate Te      
Deum-urile şi solemnităţile cu caracter religios, oficial sau naţional.  
 În prezentul articol am încercat să surprindem solemnitatea cu care au 
fost aniversate, la Craiova, cele mai importante momente ale naşterii României 
moderne, precum: 24 Ianuarie 1859 (Unirea Principatelor Române), 10 Mai 
1877 (Proclamarea Independenţei) sau 10 Mai 1881 (Proclamarea Regatului). 
Acestea îşi găseau locul printre sărbătorile cu caracter naţional. Un loc important 
îl aveau şi sărbătorile dedicate zilelor de naştere sau a onomasticii membrilor 
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familiilor domnitoare, dar şi comemorarea unor victorii obţinute pe câmpul de 
luptă în timpul Războiului de Independenţă: cucerirea Plevnei şi a Rahovei.  
 24 Ianuarie, dubla alegere a domnitorului Alexandru Ioan Cuza şi 
Unirea Principatelor Române, era o zi de sărbătoare naţională care se celebra în 
Craiova cu mare fast. La acest eveniment erau invitaţi toţi cetăţenii comunităţii, 
de la elitele locale până la oamenii de rând. Oraşul lua un aspect de sărbătoare, 
fiind iluminat în timpul serii. Erau împărţite de către autorităţi, cu această ocazie, 
alimente persoanelor sărace. Se oficia un Te Deum la care erau invitate să ia 
parte toate autorităţile civile, militare, agenţi ai puterilor străine şi, bineînţeles, 
cetăţenii localităţii Craiova. De asemenea, era organizat un bal, iar pe străzi 
veselia era generală, locuitorii bucurându-se de muzica diverşilor lăutari. 
 Proclamaţia către popor, emisă de către A. I. Cuza la Iaşi, la 11 
decembrie 1861, care transmitea vestea acceptării unirii definitive a celor două 
Principate Române de către puterile garante, sărbătorită la 24 ianuarie, a produs 
în Craiova, ca şi în întreaga ţară, o puternică manifestaţie populară, prilej cu care 
au fost organizate: Te Deum-uri, serbări populare, spectacole, felicitări, jocuri de 
lumini. „Oraşul a fost decorat şi iluminat. În răscruciul mare a fost ridicat un arc 
de triumf, în faţa Cazinului Minerva un peristil şi un transperant mare, iluminat 
de 200 de candele, iar centrul a fost inundat de lumina a 3.500 de opaiţe umplute 
cu seu”6. Despre ziua de 24 ianuarie 1862, G. Căpreanu menţiona că a fost:     
„O sărbătoare de regenerare naţională a tuturor românilor de bună credinţă... Să 
trăiască România!”7. 
 Aceeaşi atmosferă de entuziasm şi bucurie generală a caracterizat 
sărbătoarea Unirii şi în anul 1863. În acest an, evenimentul a fost prefaţat, cu o 
zi înainte, de un bal găzduit de Teatrul Naţional, la care au participat „toate 
clasele şi stările societăţii”8. În aceeaşi seară, sute de craioveni au fost încântaţi 
de spectacolul muzical susţinut de orchestra dirijată de E. T. Wachman. A doua 
zi, programul a debutat cu un serviciu divin oficiat de un sobor de preoţi la 
Biserica Madona Dudu, secondat de „salvele de foc şi defilarea detaşamentelor 
de gardă ale dorobanţilor şi cavaleriei, pe acordurile imnului naţional executat de 
muzica ştabului”9. La ora 12, în sala mare a primăriei, au fost transmise 
administratorului districtului felicitările reprezentanţilor autorităţilor locale, ale 
reprezentanţilor consulatelor prusac, austriac, grec, francez şi italian. Cu această 
ocazie, au fost ţinute cuvântări prin care se aducea un „omagiu de eternă glorie 
Măriei Sale Domnitorul şi pentru unirea definitivă a ţărilor”10. 
 Seara, în oraşul iluminat, „poporul înglota şi din toate stările sociale 
traversa străzile, pe când bande de lăutari, aşezate în piaţa principală, executau 
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arii naţionale... Veselia anima toate cercurile, până către orele 10 şi 11 când 
lumea s-a retras şi totul a reintrat în starea normală”. Ziua respectivă a fost 
catalogată drept „veselie populară generală”11.  
 Încântat de manifestările organizate cu prilejul acestei zile, drept 
mulţumire, domnitorul Alexandru Ioan Cuza a organizat, la Bucureşti, la 
începutul lunii februarie 1863, un bal la care a invitat delegaţii din toate 
districtele, reprezentantul Craiovei fiind Petre Măinescu12.  
 În anul următor, 1864, ziua dedicată Unirii Principatelor Române s-a 
desfăşurat la Craiova după acelaşi program: un bal la Teatrul Naţional, pe data 
de 23 ianuarie, seara. „În acelaşi timp – spunea administratorul districtului – în 
cartierul neguţătoresc, la iniţiativa cetăţenilor, a fost organizat un mare banchet 
la care s-au urat mai multe toaste pentru măriile lor, Domnul şi Doamna, pentru 
Patrie, pentru onor Consiliul de Miniştri, pentru Camera Naţională şi, în fine, 
pentru diferitele instituţii naţionale...”13. A doua zi: mai întâi un Te Deum la 
biserica comunităţii israelite, prilej cu care i-au fost dăruite administratorului 
districtului două exemplare ale imnului dedicat domnitorului, imprimate pe atlas 
alb, urmat de Te Deum-ul de la biserica Madona Dudu, prezentarea felicitărilor 
de către autorităţi, ziua încheindu-se cu o mare serbare populară. Referindu-se la 
manifestarea din anul respectiv, acesta conchidea: „În toate fazele acestei 
serbări, bucuria şi cordialitatea predomină sentimentelor tuturor”14. 
 În anul 1865, din cauza lipsei fondurilor, au fost voci din Consiliu care 
au cerut anularea balului organizat în cinstea acestui eveniment. Supunându-se la 
vot, s-a decis să se continue organizarea acestuia, cu condiţia ca pentru  
eveniment să se cheltuiască numai 200 de galbeni, iar în total, costul aferent 
organizării întregii sărbători să ajungă la cca 300 de galbeni15. Balul s-a 
desfăşurat în sala Teatrului Naţional, unde s-a servit şi un bufet „bine organizat”. 
Ca şi în anii anteriori, balul s-a ţinut în seara zilei de 23 ianuarie, deschizându-
se, astfel, serbarea care se anunţa pentru ziua următoare. Responsabil cu 
organizarea balului oferit de Consiliul Municipal a fost desemnat, de către 
primarul Gheorghe Chiţu, ajutorul de primar, Teodor Theodorini, iar domnii 
consilieri D. D. Marin, N. Popescu şi Gheorghe Panaiotescu au fost numiţi 
responsabili cu aranjarea şi împărţirea alimentelor la săraci şi facerea de 
iluminatoare în tot oraşul şi localurile publice16. 

Serbarea, potrivit programului întocmit, a debutat la ora 8 a.m., cu 
împărţirea de alimente (pâine şi carne) săracilor aflaţi în curtea ospelului 
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Municipal. Seviciul divin a fost oficiat la biserica Madona Dudu, la ora 11, în 
prezenţa autorităţilor civile, membrilor diferitelor corporaţii cu însemnele lor 
oficiale, a armatei, poporului şi agenţilor puterilor străine. Potrivit programului, 
„oştirea de toate armele”, aflată „în mare ţinută”, a fost postată în curtea bisericii 
Madona Dudu încă de la ora 10 dimineaţa. După finalizarea Te Deum-ului, la ora 
12, prefectul şi primarul au primit felicitările în sala Consiliului Municipal. 
Seara s-a încheiat într-un ton vesel, diferite orchestre muzicale distrând 
poporul17. 
 Pentru anul 1866, se observă o îmbogăţire a evenimentelor, dar şi o 
extindere a sărbătorii destinate zilei de 24 ianuarie şi în judeţ. În acest an, pe 
lângă slujba oficială care se săvârşea la Madona Dudu de către părintele 
Protopop şi părintele Archiereu, Timoteiu Evdoxiadis, înconjurat de clerul 
necesar, s-au săvârşit slujbe şi în comunele rurale. Spre deosebire de anul 
precedent, Te Deum-ul a fost „salutat” cu trei salve de puşcă. Seara, toate 
edificiile publice şi principalele străzi ale oraşului au fost iluminate. Muzica 
militară şi lăutarii cântau în pieţele publice pentru distracţia poporului. În acest 
an, la Teatru s-a pus în scenă un spectacol şi s-a cântat un imn în onoarea marii 
sărbători. Remarcăm, însă, lipsa balului. 
 În plasele din judeţ, subprefecţii au organizat aceleaşi ceremonii la 
bisericile din comunele rezidenţiale.  
 Un aspect foarte important era cel legat de ţinută. Ca la orice sărbătoare 
naţională, ţinuta era obligatorie18.  
 De remarcat este faptul că, odată cu abdicarea domnitorului Alexandru 
Ioan Cuza şi aducerea la tronul ţării a domnitorului Carol I, în 1866, sărbătoarea 
dedicată Unirii Principatelor Române nu a mai fost celebrată. Ulterior, prin 
decretul-lege nr. 397 din 6 februarie 1920, aceasta a fost declarată, în mod 
oficial, sărbătoare, sub denumirea „Unirea Principatelor şi a tuturor Românilor 
1859-1918”19. Ziua de 24 Ianuarie a continuat să se aniverseze şi în perioada 
interbelică, prin Te Deum-uri organizate în întreaga ţară. 
 Odată cu venirea la tronul ţării a lui Carol I, ziua de 10 Mai a fost 
aniversată ca sărbătoare naţională. Ea a reprezentat un moment important în 
istoria României, având, timp de opt decenii, o triplă semnificaţie: urcarea 
domnitorului Carol pe tronul României (1866), proclamarea Independenţei  
(1877) şi a Regatului României (1881). 

Această sărbătoare s-a bucurat şi ea, de-a lungul anilor, de fastul şi de 
importanţa care i-a fost acordată zilei de 24 Ianuarie. Tiparul general după care 
era organizată este identic cu cel prezentat anterior, aşa cum reiese din 
multitudinea de documente. 
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Programul evenimentelor festive era pus în scenă prin participarea 
tuturor categoriilor socio-profesionale care trebuiau să afişeze o ţinută şi un 
comportament impecabil. Dintre notabilităţile craiovene invitate să participe la 
ceremonie îi menţionăm pe: preşedinţii Curţii de Apel din Craiova, Secţiunile I 
şi II, procurorul general, prim procurorul Tribunalului Dolj, prim preşedintele 
Tribunalului Dolj, secţia I, preşedintele Tribunalului Rol Secţia II, preşedintele 
Tribunalului Secţia Comercială, Atanasie Statozeanu – vicepreşedintele Camerei 
Legiuitoare, Angost Piseacov – vicepreşedintele Consiliului Judeţean, Dimitrie 
Căpreanu – preşedintele Consiliului Judeţean, preşedintele Comitetului 
permanent, primarul oraşului Craiova, casierul general Dolj, preşedintele 
Comitetului de Supraveghere, inginerul şef al Circumscripţiei I, inginerul şef al 
judeţului, şeful Biroului Vamal, dirigintele Oficiului Telegraf, dirigintele 
Oficiului Poştal, revizorul şcolar, directorii liceelor, directorul internatului 
liceului, directorii şcolilor primare de băieţi: nr. 1, 2, 3, 4, 5 (elevii purtau 
costume naţionale, steagul şcolii, şi se aşezau în biserică într-o ordine 
prestabilită, pe clase); poliţiştii locali, viceconsulul austro-ungar, agentul 
consular elen, viceconsulul Imperiului German, consulul Belgiei, viceconsulul 
Marii Britanii, comandantul Diviziei I Militară Teritorială, comandantul Diviziei 
a II-a activă, poliţia, dar şi un numeros public 20.  

Informaţii bogate despre felul cum s-a organizat această manifestare 
datează din anul 1877, anul obţinerii independenţei României. 

Aşadar, aniversarea urcării pe tron a Măriei Sale Carol I, domnitorul 
românilor, şi Declaraţia de independenţă s-a celebrat cu toată solemnitatea cerută 
de această zi istorică. La ora 11, s-a cântat un Te Deum la Biserica Madona 
Dudu, în prezenţa autorităţilor civile „adunate incomplect”, a generalului 
Haralambie, comandantul Diviziei I de Militari, înconjurat de statul său major şi 
a unui foarte numeros public de notabilităţi. Ceremonia religioasă a fost salutată 
cu salve de tunuri şi, la ieşirea din biserică, un batalion de colegani a defilat cu 
drapele pe care era înscris „Viitorul şi Independenţa României”. De asemenea, 
generalul Haralambie a ţinut un discurs tinerilor prezenţi, făcându-le cunoscute 
datoriile şi sacrificiile pe care trebuiau să le facă în continuare, spre a păstra o 
Românie liberă şi independentă. Discursul a emoţionat asistenţa, iar entuziasmul 
şi strigătele de „Ura!” au devenit generale. 

Programul dedicat acestei zile a continuat să se desfăşoare la Palatul 
Administrativ din Craiova, unde au avut loc felicitările tuturor autorităţilor şi ale 
orăşenilor, ocazie cu care s-au ridicat toasturi pentru M. S. Domnul, guvernul 
său, Corpurile Legiuitoare şi armata Română21. 

„Declarându-se independenţa ţării – menţiona prefectul Doljului,           
I. N. Titulescu –, a avut loc o puternică manifestare în oraş, locuitorii sărbătorind 
cu torţe şi muzică şi în entuziasmul cel mai mare au venit la Prefectură făcând 

                                                      
20 S.J.A.N. Dolj, Fond Prefectura Judeţului Dolj, dosar nr. 7/1878, ff. 7-8. 
21Ibidem, dosar nr. 13/1877, f. 29. 
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călduroase urări pentru marile fapte româneşti ce s-au îndeplinit astăzi sub 
dinastia M. S. Carol”22. 

În aceeaşi zi, adresa Înălţimii Sale Domnitorului Carol I următoarea 
telegramă: „În numele judeţului întregu felicitu pe Înălţimea Voastră pentru ziua 
de astăzi care este cea mai mare sărbătoare a României. Măreţie şi faptă a 
independenţei României apărută sub auspiciile Măriei voastre a impus doljenilor 
o nemărginită credinţă care dă acuşi energie a susţine Independenţa şi drepturile 
ţării până la cele din urmă puteri ale lor. Dea Domnul ca drumul Măriei Sale să 
fie încununat de glorie şi fală”23. 
 Un an mai târziu, programul de la 10 Mai s-a desfăşurat după acelaşi 
scenariu, după cum o dovedeşte raportul prefectului către ministrul de Interne: 
„Ziua de 10 mai s-a celebrat în Craiova prin Te Deum cântat la Biserica Madona 
Dudu în prezenţa autorităţilor civile şi militare. O campanie din garda naţională 
cu muzică au făcut onorurile. După Te Deum am primit împreună cu                 
D. Comandant al Diviziei I militare teritoriale la palatul administrativ felicitările 
făcute Măriilor Lor Domnitorului şi Doamnei de către capii autorităţilor şi mai 
mulţi particulari; s-au închinat mai multe toaste pentru scumpii noştri suverani, 
armata şi guveru. 

Dupe datorie am felicitat pe Măria Sa Domnitorul arătându-i 
sentimentele de iubire şi devotament exprimate la felicitări în această ocazie. 

La ora 8 seara, prin îngrijirea D. Şefu al guardei cetăţeneşti s-au dat o 
masă D-lor ofiţeri din Divizia I ce sosea în acel moment de la Calafat şi s-au 
închinat mai multe tuaste. În acelaşi timp, s-au dat vin şi de mâncare la mai mulţi 
soldaţi şi guardişti cetăţeneşti pentru răniţi români. Muzicile şi cântări au 
contribuit a răspândi veselia peste aceşti oaspeţi. Oraşul a fost iluminat”24. 

O atmosferă de entuziasm se constată şi la reşedinţele de Subprefecturi 
şi în comunele rurale. În Plasa Filiaşi, locuitorii şi-au manifestat sentimentele de 
iubire şi devotament pentru tron, dinastie, dar şi o mare bucurie în momentul 
trecerii prin localitate a Regimentului 2 Dorobanţi şi a Batalionului 3 Vânători, 
venind de la Severin. Se menţionează că a fost şi o „sublimă” paradă a armatei. 
Colonelul Schilet şi întregul corp de ofiţeri au asistat la cântarea Te Deum-ului, 
după care, colonelul a ţinut o scurtă cuvântare soldaţilor pe care-i conducea, 
amintindu-le despre primirea Mării Sale „cu urări la Bucov, Griviţa şi Kusurlui, 
strigând ura aici ca şi acolo”25. 

Manifestări asemănătoare au avut loc şi la Bechet şi Calafat, încheiate 
cu urări şi toasturi pentru sănătatea Măriei Sale Domnitorul Carol I, a Doamnei 
Elisabeta şi armatei române „prin care ne-am dobândit independenţa”26. 

                                                      
22 Ibidem, f. 24.  
23 Ibidem, f. 28. 
24Ibidem, dosar nr. 7/1878, f. 62. 
25 Ibidem, f. 65. 
26 Ibidem, f. 66. 
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În localităţile Calafat, Bechet şi Filiaşi, armata a luat parte la 
manifestaţiile şi banchetele organizate în onoarea acestei zile27. 

În 1879, ceremonia deschiderii acestei sărbători a debutat cu oficierea 
unui Te Deum la Templul Coral Israelit, începând cu ora 9 a.m. în prezenţa 
prefectului. O oră mai târziu s-a oficiat Te Deum şi la biserica Madona Dudu de 
către Prea Sfinţia Sa Atanasie, Episcopul Eparhiei Râmnicului Noul Severin în 
prezenţa autorităţilor civile şi militare28.  

În anul 1881, anul în care România a devenit Regat, tabloul obişnuit al 
participanţilor la acest eveniment este completat de un număr de 300 de 
locuitori, domiciliaţi în plasa Ocolu, care au sosit la Craiova din dorinţa de a 
participa activ la serbarea dată în numele încoronării Regelui, organizată în oraş. 
Pentru a lua parte la festivităţi, ei au confecţionat 150 de stindarde şi 150 de 
lampioane. Pentru confecţionarea acestora, fiecare comună a contribuit cu câte 
zece lei, la care se adăugau câte doi „funţi”29 mici de lumânări şi câţiva lei 
pentru hrana oamenilor30. 

În anul 1885, cu prilejul organizării unui bal care să marcheze 
aniversarea zilei de 10 Mai, s-au adresat invitaţii către administratorii judeţelor 
ţării şi ai oraşelor reşedinţă de judeţ, să trimită la Bucureşti câte trei reprezenanţi 
pentru fiecare judeţ al ţării: doi membri ai Consiliului Judeţean, dintre care unul 
să fie sătean, iar în cazul în care, în cadrul Consiliului nu se găsea vreun sătean, 
atunci să se trimită unul desemnat din afara Consiliului şi un membru al 
Consiliului Comunal de reşedinţă. Se solicita ca ţinuta delegatului sătean să fie 
costumul naţional, ca simbol al localităţii sale. Un alt element distinct al zonei pe 
care o reprezenta trebuia să fie drapelul judeţului şi cel al comunei de reşedinţă.  

Pentru participarea la evenimentul organizat în capitală delegaţii 
beneficiau de o diurnă suportată din fondurile prevăzute în bugetele locale,    
într-un cont special pentru serbări31. 

Din partea Craiovei au fost delegaţi să meargă la Bucureşti: Mihail 
Trişcu, primul ajutor de primar, Gogu Ştefănescu, membru în Consiliul Judeţean 
şi, ca sătean, Constantin Dinulescu, consilier judeţean32. 

La ceremonie au fost invitaţi, de asemenea, şi câte trei răniţi de război 
din fiecare judeţ, participanţi la ultimul război, selectaţi de către comandanţii 
corpurilor de armată, dintre persoanele a căror stare fizică le permitea să se 

                                                      
27Ibidem, f. 62. 
28 Ibidem, dosar nr. 13/1879, f. 62.  
29 O „funţie” este echivalentul unei jumătăţi de kilogram. 
30 Ibidem, dosar nr. 9/1881, ff. 69, 72. 
31 Ibidem, dosar nr. 32/1885, f. 20. Diurna trebuia să acopere atât cheltuielile timp de 

patru zile, perioadă în care delegaţii staţionau în capitală, cât şi costul transportului până la cea mai 
apropiată staţie CFR. 

32 Ibidem, ff. 22, 30. 
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deplaseze. Odată ajunşi în Bucureşti, ei „au fost puşi în subsistenţa corpurilor 
din garnizoană”33. 

Trebuie remarcat faptul că s-a dispus, în 1885, prin ordin ministerial, să 
nu se mai marcheze sărbătorile naţionale prin salve de foc, cu excepţia capitalei, 
şi aceasta pe motivul că muniţia consumată se ridica la o sumă destul de 
însemnată. Nu se supuneau ordinului acele judeţe sau primării care-şi asumau 
plata acestor salve către regimentele de artilerie. Se menţiona că: „Regimentele 
d’artilerie au totdeauna un număr de muniţiuni destinate pentru scopul acesta”34.  

În anul 1891, ziua de 10 Mai a marcat jubileul de 25 de ani de domnie ai 
Regelui Carol I şi a 10-a aniversare a încoronării Alteţelor Regale. Evenimentul 
a fost marcat prin organizarea unui serviciu religios de seară, pe data de 9 mai, la 
ora 8, la care au fost invitate să ia parte toate autorităţile locale. Un Te Deum a 
fost oficiat pe 10 mai, la ora 10 a.m., în prezenţa aceloraşi notabilităţi locale35. 

În anul 1906, cu ocazia împlinirii a 40 de ani de domnie ai Regelui Carol 
I, „pentru a perpetua amintirea acelei aniversări”, s-a instituit prin Înalt Decret, 
cu nr. 5.384 din 28 Decembrie 1905, Medalia Jubiliară Carol I36. 

Ziua de 10 Mai a fost aniversată în Craiova, la biserica Madona Dudu, 
cu aceeaşi solemnitate şi în acelaşi cadru, până în anul 1913, când clădirea 
bisericii a fost demolată, fiind construit un nou locaş, mult mai încăpător. De 
altfel, izbucnirea Primului Război Mondial a făcut, practic, aproape imposibilă 
celebrarea acestei mari sărbători naţionale. Potrivit Jurnalului Consiliului de 
Miniştri nr. 461/1921, Ziua de 10 Mai – Aniversarea Proclamării Independenţei 
1877 şi a Regatului / „Ziua Naţiunii” – a continuat să se celebreze prin Te Deum 
în toată ţara şi defilări de trupe începând cu anul 192137.    

De remarcat este că Biserica Ortodoxă a avut un loc central în cadrul 
ceremoniilor sărbătorilor naţionale, aceasta şi datorită faptului că societatea 
românească era una profund marcată de o religiozitate care infuzează toate 
aspectele vieţii cotidiene ale individului. Biserica a reprezentat întotdeauna 
liantul între toate categoriile sociale şi profesionale şi a făcut posibilă 
conlucrarea şi comunicarea, prin aducerea laolaltă, între diferitele autorităţi 
administrative. 

.

                                                      
33 Ibidem, f. 24. 
34 Ibidem, f. 47. 
35 S.J.A.N. Dolj, fond Epitropia Bisericii Madona Dudu, dosar nr. 29/1891, f. 27. 
36 Ibidem, dosar nr. 22/1906, f. 26. 
37 Diana Mihaela Păunoiu, op. cit., p. 68. 
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Anexe 
 

1. Programu38 
Pentru serbarea Naţionale de 24 ianuarie aniverasarea îndouitei 

alegeri a Măriei Sale Pre Înălţatului Nostru Domnu 
 
 

I 
Zioa de 24 Ianuarie aniversala alegerii Înălţimei Sale Domnitorul 

Principateloru-Unite, fiindu cea mai mare sěrbătore Naţionale de realisarea în 
persona Măriei Sale a principiului Unirei Moldo-Romăniloru, se va celebra în 
totă ţera. 

II 
La 6 1/2 ore de dimineţă se va saluta zioa dupo dealu Curţii Mihai Vodă 

cu 21 tunuri spre a vesti Capitalei deschiderea sěrbătorei. 
III 

La 9 ore de dimineţă, oştirea de tote armele în plină uniformă, va fi 
aşezată în curtea şi dealulu Metropoliei. 

IV 
La aceeaşi oră se voru aduna în curtea Metropoliei DD. Starosti ai 

osebiteloru corporaţiuni din capitală cu drapelele loru. 
V 

La 10 ore înainte de amezi, în Biserica Sântei Metropolii, dupe 
săvârşirea oficiului leturgii, se va cânta unu Te-deum de către Pre Sânţia sa 
Părintele Metropolitu, la care voru asista Domnii Miniştri, Statulu Maioru  alu 
oştirei şi funcţionarii Statului. Corpulu diplomaticu va fi invitatu a asista la Te-
deum. Pe cându se va cânta Te-deumu se va saluta cu 101 tunuri. 

VI 
De la 12 ore până la 2 dupe amezi în sala Palatului tronului, va fi 

priimirea felicitaţiuniloru. 
VII 

D. Ministru secretaru de Statu la departamentulu Culteloru cu acelu alu 
Departamentului afaceriloru străine, voru face invitaţiunile cerute, atâtu pentru 
celebrarea religiosă câtu şi pentru ceremonialulu felicitaţiuniloru întru ceea ce 
privesce la corpulu diplomaticu şi funcţionarii Statului. 

VIII 
Sera totă capitala va fi iluminată, Ministrulu din întru în înţelegere cu 

Consiliulu Municipale voru îngriji de iluminarea localeloru autorităţiloru 
publice. 

 

                                                      
38 S.J.A.N. Dolj, Fond Prefectura judeţului Dolj, Serviciul Administrativ, dosar            

nr. 49/1861, f. 25.  
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IX 
D. Ministru secretaru de Statu la departamentulu din întru, prin 

înţelegere cu Ministru culteloru, va face punere la cale ca în tote oraşele şi satele 
să se serbese ziua de 24 Ianuarie ca o serbătore naţionale, şi în tote bisericile să 
se facă Te-deum pentru a invoca bine-cuvântările Providenţi asupra Înălţimei 
Sale Principelui Domnitoru. 

X 
La 10 ore înainte de amezi în oraşe, residenţe de Judeţe după săvârşirea 

oficiului leturgii, se va celebra Te-deum în presenţa D-loru Administratori şi a 
tutuloru funcţionariloru Statului, unde va fi şi unu escadronu de gendarmi în 
plină uniformă ca să salute cu trei salve de puşci cântarea Te-deumului. 

XI 
Domnii Administratori de judeţe la 12 ore voru priimi felicitaţiunile 

tutuloru funcţionariloru Statului. Sera tote oraşele vor fi iluminate prin îngrijirea 
D-loru Administratori cu municipalităţile, întru ceea ce priveşce localele 
autorităţiloru publice. 

XII 
În fie-care oraşu să se împarţă din fondurile municipale pâine şi carne la 

zece până la cinci-zeci familii din cele mai scăpătate. 
 
 

2. PROGRAM 
Pentru serbarea Naţională de 24 Ianuarie aniversala alegerii Înălţimei 

Sale Principelui Domnitor39 
 

I 
Zioa de 24 Ianuarie, aniversala alegerii Înălţimei Sale Domnitorul 

Principateloru-Unite, fiind cea mai mare sărbătore Naţionale, se va celebra în 
totă Ţara. 

II 
La 6 1/2 de dimineţă, se va anuncia serbarea cu 21 tunuri dupe delul 

curţii Mihai Vodă. 
III 

La 9 ore de dimineţă, oştirea de tote armele în plină uniformă, va fi 
aşezată în curtea şi pe delul Metropoliei. 

IV 
La aceeaşi oră se voru aduna în curtea Metropoliei Şefii osebitelor 

Corporaţii din capitală cu drapelele lor. 
V 

La 10 ore înainte de amiazi, în biserica Sântei Metropolii, dupe 
săvârşirea oficiului leturgii, se va cânta unu Te-deum de către Prea Sfinţia Sa 

                                                      
39 Ibidem, dosar. nr. 84/1863, f. 4.  
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părintele Metropolit, la care voru asista D.D. Miniştrii, Corpul legiuitor, Statul 
Major al oştirei şi funcţionarii Statului. Corpul diplomatic va fi invitat a asista la 
Te-deum. Pe când se va cânta Te-deumul se vor da 101 tunuri. 

VI 
Sera totă capitala va fi iluminată. 

VII 
În tote oraşele, târguri şi sate se va serba zioa de 24 Ianuarie, şi se va 

cânta Te-deum la tote Bisericile la 10 ore de dimineţă; în oraşele de reşedinţă ale 
Districtelor, după săvârşirea Te-deumului care se va face în presenţa Prefecţilor 
şi a tuturor funcţionarilor Statului, va fi şi un escadron de jandarmi în plină 
uniformă, ca să salute cu trei salve de pusci cântarea Te-deumului. 

În oraşele unde se află Reprezentanţi ai Puterilor streine, se vor invita la 
Te-deum. 

VIII 
Prefecţii Districtelor, la 12 ore, vor priimi felicitaţii în numele 

Guvernului. Sera tote oraşele voru fi iluminate. 
Ministru din Întru N. CREŢULESCU 
Anul 1863, Ianuarie 12, 
Bucureşti 
 
 
 

3. Programa 
pentru Serbarea Naţionale de 24 IANUARIU40 

 
I 

Ziua de 24 Ianuariu aniversară îndoitei alegeri a Mării salle 
Domnitorului şi a realisărei definitivei Uniri a Romăniei se va celebra cu 
solemnitate. 

II 
În sera de 23 Onor. Consiliu Municipale va da în sala Theatrului unu 

balu orăşenescu din partea Communei. 
III 

La ora 8 în dimineţa zillei de 24 se va distribui de Primărie pâina şi 
carne poporului în curtea ospelului Municipale. 

IV 
La ora 10 oştirea de tote armele, în mare ţinută va fi aşezată în curtea 

bisericii Madona Dudu. 
V 

La aceiaşi oră se voru aduna în acela-şi locu capii osebiteloru corporaţii 
alle Comunei cu drapelele loru. 

                                                      
40 Ibidem, dosar nr. 219/1865, f. 5.  
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VI 
La ora 11 înainte de amiazi în biserica Madona Dudu după săvârşirea 

officiului Sântei leturgii, se va cânta The-deumu, la care voru assista tote 
autorităţile civile şi militare împreună cu poporulu, precum şi DD: Agenţi ai 
puteriloru străine. 

VII 
După The-deumu la ora 12, Prefectulu şi Primarulu voru priimi 

felicitaţiunile în sala Onor. Consiliu Municipale. 
VIII 

Sera Oraşiulu va fi iluminatu, şi band musicale aşezate în mai multe 
puncte ale Oraşiului, voru amusa poporulu. 

 
P. Prefectu I. GEORGESCU 

Craiova 1865 Ianuariu 24 
 

 
4. Domnului Ministru de Interne 

Bucureşti 
 
Ziua de 10 mai s-a celebrat în Craiova prin Tedeum cântat la Biserica 

Madona Dudu în prezenţa autorităţilor civile şi militare. O campanie din garda 
naţională cu muzică au făcut onorurile. După Tedeum am primit împreună cu   
D. Comandant al Diviziei I militare teritoriale la palatul administrativ felicitările 
făcute Măriilor Lor Domnitorului şi Doamnei de către capii autorităţilor şi mai 
mulţi particulari; s-au închinat mai multe toaste pentru scumpii noştri suverani, 
armata şi guveru. 

Dupe datorie am felicitat pe Măria Sa Domnitorul arătându-i 
sentimentele de iubire şi devotament exprimate la felicitări în această ocazie. 

La ora 8 seara, prin îngrijirea D. Şefu al guardei cetăţeneşti s-au dat o 
masă D-lor ofiţeri din Divizia I ce sosea în acel moment de la Calafat şi s-au 
închinat mai multe tuaste. În acelaşi timp, s-au dat vin şi de mâncare la mai mulţi 
soldaţi şi guardişti cetăţeneşti pentru răniţi români. Muzicile şi cântări au 
contribuit a răspândi veselia peste aceşti oaspeţi. 

Oraşul a fost iluminat. 
Din telegramele primite de la patru subprefecţi am văzut că zece Maiu  

s-au sărbătorit la reşedinţele de Subprefecturi şi prin comunele rurale cu cel mai 
mare entuziasm. La Calafat, Bechet şi Filiaşi armata au luat parte la 
manifestaţiuni şi la Banchetele date în onoarea acestei zile41. 

 
 
 

                                                      
41 Ibidem, dosar nr. 7/1878, f. 62. 
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5. Telegramă 
Mării Sale Domnitorului Carol I 

Piteşti 
 
Adecă spre 10 ani urmare a suirii Înălţămii Voastre pe tronul României 

au fost celebrată în Craiova şi în district, cu cea mai mare solemnitate şi salută 
cu o bucurie indescriptibilă.  

Interpret fidel al autorităţilor civile şi al judeţenilor ce au venit să mă 
felicite, vin a depune la picioarele tronului Mării Voastre sentimentele de 
devotament, iubire, respect şi credinţă, ce toţi doljenii părtează pentru înălţimea 
voastră. 

Să trăiţi Măria voastră ani mulţi fericiţi 
Să trăiască Măria Sa Doamna, 
Să trăiască România liberă şi independentă! 

Prefectul Jud Doljiu42 
 

 
6. Telegramă 

Domnului Ministru de Interne 
Bucureşti 

 
Serbarea aniversării încoronării Măriilor Lor, Regele şi Regina, s-au 

celebrat astăzi cu toată pompa la Catedrala Madona Dudu. 
Au asistat toate autorităţile civile şi militare şi un numeros public. 
După terminarea tedeumului trupele tuturor corpurilor din garnizoană au 

făcut defilarea. 
Am primit felicitaţiuni la Palatul Administrativ din partea D. Primar al 

oraşului, D. Preşedinte al Consiliului Judeţean, Corpul de armată, autorităţile 
administrative şi judeţene, cler, corpul profesoral şi orăşeni. 

Străzile oraşului sunt arborate cu stindarde naţionale. 
Populaţiunea este animată pentru această serbare. 
Rog binevoiţi a fi interpretul devotamentului exprimat Majestăţilor Lor 

de către autorităţi, Corpul Profesoral, cler, publicul craiovean, cum şi din partea 
judeţului nostru. 

Prefect Doljiu43 
 
 
 
 

 

                                                      
42 Ibidem, f. 61. 
43 Ibidem, dosar nr. 32/1885, f. 33. 
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THE MADONA DUDU CHURCH IN THE CEREMONIAL ROLE OF THE 
NATIONAL HOLIDAYS ORGANIZED AT CRAIOVA 

 
(Abstract) 

 
It is well known that the Romanian Orthodox Church has been always involved 

in the problems of the community. An important role belongs to the religious ceremony 
during the national holidays, a succesfull framework that brought together notables and 
citizens.  

In this study I tried to offer a research perspective on how was constructed a 
festive community framework in Craiova around the most important moments of the 
birth of the modern Romania such as: January 24, 1859 (the Romanian Principalities 
Unification) and May 10 (Carol I’ entrance and the Independence Day). 

 
 

Keywords: Church, Madona Dudu, Craiova, national holidays, January 24th, 
May 10. 
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