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VIZITE LA CRAIOVA ALE CUPLULUI PRINCIAR CAROL I ȘI 

ELISABETA ÎN CONTEXTUL RĂZBOIULUI DE INDEPENDENȚĂ 

(1877–1878) 

ALEXANDRU CERNAT 

Abstract: The War of Independence represents for the modern history of the 
Romanians one of the key moments. Close to military events, the city of 
Craiova also had a special role. By studying the visits to Craiova of the 
princely couple Charles I and Elisabeth during those events, we can outline 
an image of planning high-ranking visits in a difficult context caused by the 
war. The local authorities made a special effort for the logistical preparation 
of those visits, so that the ceremonial and the reception protocol could be 
fulfilled. At the same time, during those visits, a series of local institutions 
were inspected: hospitals, schools etc. The presence of Charles I in Craiova, 
sometimes with Elisabeth, remained for the people of Craiova a symbolic 
moment, a moment of joy in a difficult period caused by the war. 
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Prezența Domnitorului la Craiova, uneori separat, alteori împreună cu 
Principesa Elisabeta, este categoric influențată de evenimentele relative la Războiul 
de Independență. Conturarea acestor momente, acestor vizite, se dorește a fi separat 
abordată, fără a intra în detaliile multitudinii de evenimente ce au avut loc în 
contextul războiului și care au angrenat totodată și orașul Craiova. De asemenea, 
prezența efectivă a lui Carol I la Craiova în anii 1877–1878 este greu de stabilit cu 
maximă precizie, evenimentele războiului făcând ca Domnitorul să fie prezent la 
Craiova chiar și pentru foarte scurte intervale de timp, în trecere spre alte obiective, 
fără a putea fi catalogate respectivele momente ca fiind vizite.  

Cu câteva zile înainte de vizita Domnitorului Carol I la Craiova din luna mai 
a anului 1877, craiovenii își manifestau bucuria independenței naționale, ziarul 
„Telegraphulŭ de Bucuresci” relatând, printr-un corespondent la fața locului, 
entuziasmul general ce curprinsese capitala Olteniei în zilele de 9 și 10 mai 1877. 
Se preciza astfel că ziua de luni seara, mulțimea de oameni având făclii și drapele, 
parcurgea principalele străzi ale Craiovei în urale: „să trăiască independența 
română!”, oficialitățile locale ținând totodată la prefectură și primărie discursuri 
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prin care subliniau importanța momentului. A doua zi, 10 mai, momentul a fost 
celebrat printr-un Tedeum la biserica Madona Dudu, manifestația cuprinzând 
onoruri militare și defilare la care a fost prezent generalul N. Haralamb. Seara a 
cuprins din nou entuziasmul general al populației craiovene, oamenii ieșind pe 
strazi în semn de sărbătoare1. 

La doar câteva zile distanță de sărbătoarea națională a independenței, 
craiovenii au avut parte de un alt moment de bucurie, și anume o nouă vizită a 
Domnitorului Carol I la Craiova. Ca și în celelalte momente, deși acum se anunța o 
ședere scurtă, autoritățile au pregătit cu atenție primirea. Informațiile privind 
momentul venirii Domnitorului circulau între autorități. Se anunța astfel că 
„Sâmbătă 14 ale curentei cu trenul de dimineață Înălțimea Sa Domnitorul însoțit de 
Dl. Prim Ministru și 6 persoane pleacă la Craiova”2. Detaliile asupra sosirii se 
completează prin informațiile furnizate de Prefectură, specificându-se că Măria Sa 
urma a fi însoțit de Prim Ministru și de Ministrul de Război și alte șase persoane, 
plecând cu trenul de dimineață și sosind la Craiova la ora 4 după-masă. După 
intrarea în oraș, prima oară avea să meargă la Biserica Madona Dudu unde se va 
ține un Tedeum, iar apoi traseul urma a fi către „Palatul Domnesc, Casele 
Domnului Glogoveanu”, acolo unde autoritățile urmau a fi prezente3. A doua zi 
dimineața, Carol intenționa să pornească către Calafat, urmând a se întoarce 
de-acolo chiar noaptea. Astfel, s-a pus problema transportului, negăsindu-se a se 
face altcumva deplasarea „decât cu schimb de cai”. În acest sens, dirigintele poștal 
Craiova era rugat a pune la dispoziție câte 12 cai pentru fiecare schimb „din aceia 
ai antreprenorului ce face cursa poștală în direcțiunea Craiova-Calafat”4. În discuție 
era așadar situația delicată a transportului, a trăsurilor și cailor, specificându-se că 
trei trăsuri pot fi puse la dispoziție împreună cu cai, dar necesarul de cai s-a dovedit 
a fi încă problematic. Astfel se îndruma a se face „apel la proprietari cu poștaloane 
bune ca Dnii Vorvoreanu, C. Câncea, Golfineanu, C. Pessiacov (…) rugați a trimite 
să-i aducă”5. Constatăm astfel că autoritățile locale, prinse pe picior greșit, în 
condiții dificile date și de situația de război, au apelat la notabilitățile locului pentru 
rezolvarea dificilei chestiuni. Aspect interesant de asemenea, se specificau 
obligațiile contractuale ale antreprenorului mai sus amintit. Astfel, se menționa că 
antreprenorul prin contract avea obligația de a da cai pentru Domnitor, în tot acest 
timp neîmpiedicându-se efectuarea curselor poștale. Prefectul era îndemnat a-l 
informa pe antreprenor asupra obligațiilor sale contractuale, făcând astfel și cursele 
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poștale dar dând și cai6. De menționat că prefectul Doljului în această perioadă a 
fost Ion Titulescu, tatăl cunoscutului diplomat Nicolae Titulescu.  

În continuare, cum pregătirea era luată în calcul până la nivel de detalii, 
primarul cere epitropilor Bisericii Madona Dudu a pune la dispoziție prin bună 
voință „pentru quâteva ore postavul roșu ce posede onorata Epitropie, urmând a se 
așterne în sala de primire”7. Cererea a fost însă respinsă de către epitropi, pe motiv 
că „Măria sa Domnitorul de la gară va veni la Biserică Madona Dudu unde se va 
ține un Tedeum și prin urmare postavu este necesaru a se așterne în Biserică”8. 
Având loc o întârziere pe traseu, multe din aspectele organizatorice au fost 
decalate. Cu toate acestea primirea Domnitorului a fost dintre cele mai bune. A 
doua zi, 15 mai, Carol I s-a îndreptat, așa cum se stabilise, spre Calafat, iar cu toate 
că plecarea a fost dimineața devreme, mulți craioveni l-au însoțit pe Măria Sa până 
la Podul Jiului9. Despre frumoasa primire din 14 mai 1877 amintește și Paul 
Lindenberg, totodată punctând și momentul din 15 mai de la Calafat, al 
bombardamentului asupra Vidinului, al cărui răspuns, tot prin bombardament din 
partea turcilor, l-a făcut pe Carol I să rostească celebra expresie „Asta-i muzica 
ce-mi place”10. După Războiul de Independență, acest bombardament din 15 mai 
1877 sub comanda Domnitorului Carol, a rămas celebru, ziua fiind ulterior 
aniversată11. Fără a intra în detalii, un monument comemorativ, un monument al 
Independenței ce ilustra momentul amintit anterior, a fost inaugurat la Craiova în 
anul 191312. 

Contextul acestei vizite la Craiova este suprins și în Memoriile Regelui 
Carol I13. Se punctează momentul deplasării spre capitala Olteniei a Domnitorului 
însoțit de generalul Alexandru Cernat, colonelul Slăniceanu, maiorul Lahovari, 
doi colonei străini, Doctorov și Gaillard. Întârzierea de pe traseu menționată 
anterior, surprinsă în telegramele autorităților, capată acum, prin informațiile 
oferite, o explicație. Nu foarte departe de Craiova, Oltul crescând foarte mult, 
determină pe Domnitor să parcurgă pe jos o distanță din cauza prăbușirii unui 
pod, pe care, din nefericire, se afla un tren la momentul producerii incidentului. 
Alt tren l-a așteptat pe Domnitor pe malul opus, ajungând cu întârziere, în seara 
zilei de 14 mai, la Craiova. În aceleași Memorii este subliniată primirea strălucită 
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făcută de craioveni, alături de cuvântarea primarului care a salutat venirea 
Domnitorului. Trăsura ce-l transporta pe Carol și-a realizat traseul spre locuința 
pregătită pentru găzduire, locuința Glogoveanu. După Tedeum-ul de a doua zi 
(15 mai) dimineața, Carol, conform planului, părăsește orașul. În apropirea 
Craiovei s-a înregistrat însă un incident, și anume în localitatea Galicea, copiii 
ieșind în întâmpinarea Domnitorului cu urale, au speriat cei 8 cai ai echipajului 
princiar, ce au răspuns energic printr-un galop spre un pod fără parapet. 
Domnitorul, sub impulsul momentului, și-a manifestat intenția de a sări din 
trăsură, dar a fost împiedicat de maiorul Lahovari și generalul Cernat, surugii 
reușind într-un final să tempereze caii, iar călătoria continuând fără încidente14. 
Scurta vizită s-a conturat ca una de succes, primirea de către craioveni a 
Domnitorului Carol I, în data de 14 mai 1877, a fost așadar una bună, ecouri ale 
acesteia reflectându-se și în presa națională15, iar după vizita scurtă, Carol I a 
continuat traseul stabilit privind inspecția trupelor16. 

La scurt timp, Carol I a trecut din nou prin orașul Craiova în data de 17 mai 
1877, oraș care aflase de curajul militar manifestat cu ocazia bombardamentului de 
la Calafat. Domnitorul a fost primit cu mare entuziasm, nenumărate flori și o 
împodobire a străzilor ce conduceau spre gara orașului. A fost, în fapt, o trecere a 
Domnitorului prin Craiova în drumul său spre Capitală17. 

Tot în anul 1877, la scurt timp după precedenta vizită a Domnitorului, 
Craiova a găzduit de data aceasta vizita cuplului princiar. Cum evenimentele 
militare erau pe ordinea de zi, data sosirii inițial nu era clar formulată. Astfel, 
generalul Lupu îi comunica prefectului că „se vorbește că mâine sau poimâine 
vine Vodă la Craiova, antreprenorul poștelor a și dat ordin pentru cai” 
rugându-l în continuare pe prefectul Titulescu ca în cazul în care știe sigur 
ceva, să-l informeze și pe acesta. Telegrama se încheie cu informația că 
„bombardarea am început azi la 7 ore 20 de minute și continua încă”18. Sosirea 
cuplului princiar și a suitei a mai întâziat. S-a pus în continuare în discuție 
problema găzduirii, specificându-se în acest sens casele domnului Ion Hagiadi 
de la Șimnic19. Se observă așadar ruperea tradiției, pentru moment, privind 
găzduirea la Casa Glogoveanu.  

Către prefectul Doljului se solicitau pregătiri în vederea primirii 
„Înălțimilor lor”, ce aveau să pornească cu trenul, spre Craiova, în ziua de 28 
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iunie20. Se reconfirmă găzduirea la Șimnic, către autorități trimițându-se 
informația că Domnitorul și Doamna aveau să sosească la Craiova în data  
de 28, la ora 4, iar „de-aici vor merge drept la Șimnic unde este pregătit 
quartierul Măriilor Lor”, a doua zi după sosire, miercuri, petrecând-o la 
Craiova21. Despre această sosire au fost informați, ca și în dățile precedente, și 
epitropii Bisericii Madona Dudu22. O serie de instituții urmau să fie inspectate 
în acest context al vizitei la Craiova, printre acestea amintindu-se: Școala  
C. Popovici, Școala de Meserii, Liceul etc, iar apoi, la Grădina Bibescu, 
desfășurându-se o serată23. 

Momentul vizitei din iunie 1877 este suprins și în Memoriile Regelui Carol 
I, amintindu-se că primirea cuplului pinciar la gară s-a realizat în cele mai bune 
condiții ceremoniale, mergând apoi cu trăsura la 6 km distanță față de Craiova, la 
Șimnic, unde au fost găzduiți în casa domnului Hagiadi. Din relatări aflăm și 
faptul că satul (Șimnic) avea o poziție frumoasă, pitorească, poziționat pe un deal 
cuprins de vii, foarte mulți pomi flancând casa ce găzduia cuplul princiar. 
Războiul se resimțea intens, chiar proprietarul Hagiadi având un frate ce se afla 
pe front, la Calafat24. 

În memoriile lui M. Theodorian-Carada25 este evocat un moment din vara 
anul 1877 la care acesta a participat. Carol I împreună cu Elisabeta în timpul vizitei 
la Craiova, au vizitat și Institutul Popovici unde mama lui Theodorian-Carada i-a 
primit împreună cu fiul acesteia de mână. În continuare Theodorian-Carada 
amintește că: „Vodă m-a mângâiat și m-a întrebat în ce clasă eram. Seara a fost o 
serbare la Bibescu, la care au venit și Măriile lor, au pus câteva monede de aur la 
cheta făcută de mama (…) Prinsesem mare drag de Carol și nu-l perdeam din ochi, 
aveam chiar impresia că ma știe. Fapt e că odată, la gară, m-am pierdut de ai mei, 
m-am pomenit printre ofițerii din care nu cunoșteam decât de Vodă. Atunci  
i-am sărutat mâna, m-a mângâiat pe frunte și m-a îndreptat spre cei de care  
mă pierdusem. Nu aveam dccât 8 ani și-mi permiteam multe”26. Tot 
Theodorian-Carada, într-un articol în „Arhivele Olteniei” privind Școala de Menaj 
C.D. Popovici, amintește că în 1877 Școala fusese închisă, iar eforul Vlădica 
Atanasie Stoenescu se plângea către Carol privind acest aspect, dorind cu ardoare 
ca Domnitorul împreună cu Doamna Elisabeta să viziteze școala. Astfel, „într-o zi 
cu soare de vară” Școala a și fost vizitată de Carol și Elisabeta împreună cu mai 
multe personalități precum Gh. Chițu, Ministrul Instrucțiunii, prefectul Doljului, 
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primarul Craiovei, două doamne de onoare (D-ra Rosetti și D-na Mavrogheni) 
D-na Titulescu (soția prefectului) etc. Theodorian-Carada amintindu-și că el a 
răspuns întrebărilor adresate de către Domnitor, căci suveranii fuseseră primiți de 
către directoare în mijlocul copiilor27. 

În privința vizitei generale întreprinse la instituțiile de învățământ din 
Craiova, asupra celei de la Liceu, sunt frumos surprinse unele aspecte. Astfel, se 
relatează că în ziua de Sf. Petru a anului 1877, directorul Fontanin în prezența lui 
Carol I și nu numai, a ținut o frumoasă cuvântare patriotică, subliniind misiunea 
istorică a României, cuvântare ce a induioșat profund ascultătorii28. Despre 
pregătirea în privința așteptării vizitei Domnitorului la Liceu, directorul Fontanin a 
transmis ministrului instrucțiunii publice că lucrurile nu sunt tocmai ideale dată 
fiind situația din momentul respectiv a orașului. După trei zile de pregătiri se 
ajunsese la concluzia că organizarea unui moment cu adevărat solemn era 
imposibil, atât din lipsa mijloacelor cât și din lipsa unei locații adecvate. Se cerea 
astfel ministrului să-l prevină pe Domnitor să nu se aștepte la ceva extraordinar, cu 
toate astea făcându-se cele mai mari eforturi pentru organizarea respectivului 
moment29. Despre acest frumos moment desfășurat în ziua de 29 iunie 1877, se 
amintește că a început la ora 12, contextul fiind distribuirea premiilor școlare, atât 
pentru Liceu, cât și pentru cele 5 Școli primare de băieți, dar și a Școlii de Meserii. 
Momentul a avut loc în sala Școlii Lazaro-Otetelișanu, date fiind condițiile, 
specificându-se faptul că „sala ce mare a Liceului ocupată de o cantitate enormă de 
măsuri și greutăți ale Ministerului Agriculturei, Comerciului și Lucrărilor Publice”. 
Printre multele personalități prezente pot fi amintite Carol I împreună cu Elisabeta, 
cât și ministrul instrucțiunii publice. În momentul intrării în sală, s-a intonat un  
imn de cor școlar, „apoi elevul Haralamb Michaele de clasa a V-a a adressatu  
M. S. Doamnei o alocuțiune în limba Francese”. Cuplul princiar, la finalul 
momentului solem, a distribuit diferite premii: „effigie litografite ale M.S. Doamnei, 
Atlasi Geografice și cărți de valoare”30. 

Carol I a ținut o cuvântare în cadrul evenimentului distribuirii premiilor, 
Domnitorul reliefând rolul educației, aducând totodată aminte că România se afla 
în fața unor evenimente memorabile: „Școala este templul principiilor, numai în 
viața practică intrați pe câmpul acțiunilor. Pentru a ieși triumfători, vi se cere o 
muncă continuă și neobosită, o fermă statornicie în voință (…) Evenimente mari se 
petrec pe orizontul României, ele au fost decretate prin voința lui Dumnezeu și 
pregătite prin munca și stăruința generațiilor trecute. Inspirați-vă la spectacolul 
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măreț al desfășurării luptei naționale pentru viitor! “31. Această notă de la finalul 
cuvântării Domnitorului refliefează perfect atmosfera în care această vizită a avut 
loc. La 1 iulie 1877, cuplul princiar a plecat de la Șimnic, Principesa Elisabeta 
îndreptându-se spre București, iar Carol I spre Poiană32. La scurt timp, Carol I îi 
scrie Elisabetei, printre alte amănunte reieșind și aspecte privind vizita întreprinsă 
la Craiova: „Eu sper că marea osteneală și căldura tropică din Craiova nu vor  
fi avut influențe rele asupra ta? În tot cazul trebuie acum să te odihnești și să te 
cauți (…)”33. Pentru Elisabeta vizita la Craiova a reprezentat pare-se un adevărat 
efort, aspect surprins tot în corespondența perechii princiare34. De altfel, o nouă 
prezență a Elisabetei la Craiova se tot discuta, Domnitorul sfătuind-o ca în cazul în 
care aerul e foarte prost la Cotroceni, să plece la Craiova. Elisabeta menționa în 
corespondență că acelora care o întreabă când va mai merge la Craiova, le 
raspundea: „Quand le Prince l’ordonne!”35. 

Începutul lunii mai a anului 1878 l-a găsit pe Domnitor din nou printre 
craioveni. După deosebit de greaua perioadă ce se scursese, luptele ce avuseseră 
loc, Carol I sublinia toate aceste momente printr-o cuvântare ținută în cadrul unei 
cine la Craiova: „Țara, prin patriotismul său și prin vitejia armatei, a pus o temelie 
solidă pentru existența sa politică (…) astăzi România este și va rămâne un stat de 
sine stătător la porțile Orientului. Închin acum acest pahar în sănătatea tuturor 
acelora care, prin sacrificiile și devotamentul lor, au adus acest însemnat rezultat, 
între care Oltenii iau un loc de onoare”36. Ziua de 1 mai a fost cea în care 
Domnitorul era așteptat să sosească la Craiova, despre traseul acestuia 
specificându-se că ar fi următorul: sâmbătă noaptea urma a fi la Pitești, următoarea 
zi în Slatina iar luni la Craiova, urmând a pleca de-aici, ulterior, spre Severin37. În 
privința traseului din oraș, de la gară, ajungând la ora 4 și un sfert după-amiază, 
urma a merge pentru a se oficia un Tedeum la Biserica Madona Dudu, iar de-acolo 
îndreptându-se spre casele Doamnei Elena Glogoveanu38. Din relatare se observă 
că doar Doamna Glogoveanu era amintită, deoarece Constantin Glogoveanu se 
stinsese între timp. De la Slatina se primesc informații asupra persoanelor ce-l 
însoțeau pe Domnitor, și anume: ministrul de război, generalul Davila și colonelul 
Fălcoianu, precum și doi adjutanți ai Domnitorului, cât și doi ofițeri39. Parcursul 

 
31 Cuvântările Regelui Carol I. vol. I 1866–1886, Ediție îngrijită de Constantin C. Giurescu, 

București, Fundația pentru Literatură și Artă „Regele Carol II”, 1939, pp. 255–256. 
32 Memoriile Regelui Carol I. De un martor ocular, op. cit., p. 179.  
33 Ibidem, p. 180. 
34 „Cu iubire tandră, Elisabeta” – „Mereu al tău credincios, Carol”: corespondența perechii 

regale, vol. I 1869–1888, ediție de Silvia Irina Zimmermann, Romanița Constantinescu, București, 
Editura Humanitas, 2020, p. 142. 

35 Ibidem, p. 150.  
36 Cuvântările Regelui Carol I, op. cit., p. 280.  
37  S.J.A.N. Dolj, Fond Epitropia Bisericii Madona Dudu, dosar nr. 5/1878, f. 5.  
38 Ibidem, f. 7. 
39 S.J.A.N. Dolj, Fond Prefectura județului Dolj, Serviciul Administrativ, dosar nr. 7/1878, f. 33.   
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Domnitorului de la Craiova mai departe spre Severin urma a se realiza după ce în 
ziua de 2 mai acesta rămânea la Craiova inspectând trupele, iar pe 3 mai pleca, cu 
trenul, spre Severin40.  

Informațiile cuprinse în Monitorul Oficial confirmau programul vizitei pe 
care Domnitorul Carol I l-a realizat. Astfel, în ziua de 1 mai 1878, la ora 4 
după-masa, Domnitorul a fost întâmpinat la gara orașului, frumos amenajată pentru 
recepția înaltului oaspete. Oficialități militare și civile au fost prezente, printre care 
se pot enumera: primarul orașului, comandantul diviziei II generalul Cerchez, 
comandantul diviziei teritoriale colonelul Logadi, prezent fiind de asemenea și un 
public consistent. După un discurs al primarului și răspunsul Domnitorului, acesta 
din urmă a urcat în trăsură alături de ministrul de război, mergând spre Biserica 
Madona Dudu, sub escorta unui escadron de călărași. La finalul oficializării 
Tedeum-ului la biserica mai sus amintită, Carol I s-a îndreptat spre Casa 
Glogoveanu, unde a fost întâmpinat de garda de onoare.  

Ajuns la reședință, oferind brațul doamnei Glogoveanu care îl aștepta, a urcat 
spre saloanele de recepție acolo unde un număr mare de autorități civile și militare 
era prezent: primarul orașului, directorul prefecturii (în absența prefectului), prim 
președintele și președintele de secție al Curții de Apel, procurorul general etc. La 
ora 6 și jumătate, în cadrul festiv al prânzului, au fost invitate notabilități ale 
orașului, prilej pentru primarul Pessicu de a închina un toast în cinstea 
Domnitorului, subliniând entuziasmul craiovenilor pentru primirea înaltului 
oaspete, cât și eroicele succese din război: „Țara, prin patriotismul său și prin 
vitejia armatei, a pus o temelie solidă pentru existența sa politică, ea trebuie să 
treacă încă prin împrejurări grele, însă am toată încrederea că ele vor fi învinse, 
fiindcă astăzi România este și va rămâne un stat de sine stătător la porțile 
Orientului. Închin acum acest pahar în sănătatea tuturor acelora, care prin 
sacrificiile și devotamentul lor au adus acest însemnat rezultat, între care Oltenii 
iau un loc de onoare”41. Zilele următoare ale vizitei s-au desfășurat cu un program 
încărcat, Carol I vizitând spitale ale orașului, inspectând trupe, străbătând orașul și 
participând la evenimente desfășurate în cinstea vizitei sale42. Așadar marți, 2 mai 
1878, Domnitorul vizitează spitalele Independența, Dinu Mihail și spitalul 
comitetului german. Doamnele ce îngrijeau de buna funcționare a acestor instituții 
sanitare precum și corpul medical, îl întâmpină pe Domnitor, acesta din urmă fiind 
mulțumit de starea lucrurilor pe care o întâlnise în spitale. Mergând pe la răniți în 
parte, Carol I le oferă multora decorații, în semn de apreciere față de actul de curaj 
și datorie față de țară.  

După inspecția spitalelor s-a luat dejunul la care au participat notabilități ale 
orașului, iar apoi la ora 1 după-masa alături de ministrul de război generalul 

 
40 Ibidem, f. 24. 
41 „Monitorul Oficial al României”, nr. 100, din 6/18 mai 1878.  
42 Memoriile Regelui Carol I. De un martor ocular. Ediție de Stelian Neagoe, vol. IV,  

1878–1881, București, Editura Machiavelli, 1994, pp. 108–109.  
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Cernat, Carol I a parcurs traseul până la bariera Caracalului acolo unde a avut loc 
inspecția trupelor din Divizia a II, sub comanda generalului Cerchez (zece 
batalioane și regimentul III artilerie) cât și șase batalioane din divizia I. Inspecția 
trupelor a durat aproximativ 3 ore, la final Domnitorul oferind decorații, mulțumit 
de prestația trupelor, felicitând ofițerii pentru buna organizare. Întoarcerea la casa 
Glogoveanu a continuat cu oferirea de audiențe, iar apoi, seara, s-a făcut o 
frumoasă retragere cu paradă, ulterior Carol I participând la o reprezentare dată la 
teatru. Pe parcursul deplasării prin oraș, străzile erau decorate și iluminate iar 
populația entuziasmată la vederea Domnitorului43. Următoarea zi, miercuri, ultima 
pe care Carol I și-o va petrecere în capitala Olteniei, începe dimineața cu un dejun 
la care participă mai multe oficialități, printre care: generalul Cernat, primarul 
Craiovei, domnii Stoenescu, Bălcescu, Hagiadi cât și unii ofițeri superiori. În jurul 
orei 12 jumătate, Domnitorul, mulțumind doamnei Gogoveanu pentru ospitalitate, a 
plecat spre gară cu o trăsură escortată alături de ministrul de război, generalul 
Cernat. Plecarea, la fel ca și primirea, a fost frumos animată de populația 
prezentă44.  

Tot în luna mai a anului 1878, la scurt timp după precedenta vizită, Suveranul 
a fost din nou găzduit de capitala Olteniei, de data aceasta pentru un scurt timp. 
Conform traseului, după deplasarea până la Rahova, urma a merge spre Bechet, iar 
de-acolo, cu cai de poștă, să se îndrepte spre Craiova45. În acest sens, se solicita 
luarea tuturor măsurilor cuvenite pentru întâmpinarea în portul Bechet46. Vremea 
era una foarte călduroasă, iar drumul parțial nisipos. În drum spre Craiova, satele 
erau în zi de sărbătoare, iar populația îmbrăcată adecvat pentru frumosul moment al 
întâmpinării Domnitorului, care se oprește pentru a interacționa cu sătenii. În jurul 
orei 4 jumătate după-masa, 8 mai 1878, Suveranul ajunge la Craiova, unde este 
întâmpinat la barieră cu flori și mult entuziasm, mergând apoi spre casa 
Glogoveanu47. În timpul prânzului, Suveranul a trăit momentul solemn al zilei de 8 
mai, amintindu-și că: „Sunt astăzi 12 ani de când punând pentru prima oară piciorul 
de pământul României, am declarat că am devenit Român. Faptele petrecute de 
atunci v-au dovedit îndestul cât m-am identificat cu țara mea, România, prin 
sacrificiile ce a făcut, prin vitejia ce a arătat armata sa, eșită din popor, a câștigat 
drepturi inprescriptibile la mărire și la independență. Cu o legitimă mândrie strig 
dar astăzi: Să trăiască scumpa mea Țară; să trăiască Craiova, primul oraș care m-a 
salutat la venirea mea.”48. Vizita a fost una scurtă, de o zi, în aceeași zi de 8 mai 
1878 Carol I a făcut unele gesturi frumoase către Liceul din Craiova, astfel  
R. Samitca, transmitea directorului Liceului faptul că „Măria Sa prea Înălțatu 

 
43 „Monitorul Oficial al României”, nr. 100, din 6/18 mai 1878. 
44 Idem, nr. 101, din 7/19 mai 1878.   
45 S.J.A.N. Dolj, Fond Prefectura județului Dolj, Serviciul Administrativ, dosar nr. 7/1878, f. 23.  
46 Ibidem, f. 28. 
47 Memoriile Regelui Carol I. De un martor ocular, op. cit., pp. 112–113.  
48 Cuvântările Regelui Carol I, op. cit., p. 281.   
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nostru Domnu făcându Înalta onoare de a visita Magazinul nostru de Librărie (…) 
a cumpărat două Dicționare franțuzești, unul de Geografie și altul Enciclopedic, pe 
care a avut dorința de a le trimite Liceulu”49. Directorul Liceului, Fontanin, 
transmitea faptul că cele două „Dicționare istorico-geografice” au ajuns, acestea 
fiind depuse în biblioteca Liceului „cu cuvenita inscripțiune comemorativă”50. De 
amintit că relația lui Carol I cu Liceul din Craiova s-a dezvoltat de-a lungul anilor, 
iar în 1885, cu ocazia unei vizite a Suveranului, directorului Liceului de-atunci, 
G.P. Constantinescu, l-a rugat pe Rege să fie Patronul spiritual al Liceului. Carol I 
a acceptat propunerea, iar prin Înalt Decret și ordin al Ministrului Instrucțiunii, din 
același an 1885, Liceul a purtat numele de Liceul „Carol I”51.  

Sub acest program și în acest ritm s-au desfășurat vizitele pe parcursul anilor 
1877–1878, o perioadă încărcată de multe evenimente atât de natură militară cât și 
diplomatică. Două zile mai târziu față de vizita Domnitorului la Craiova, și anume 
pe data de 10 mai 1878, cu ocazia festivă a zilei, trimițându-se telegrame din toată 
țara, de la Craiova situația era prezentată prin telegrama trimisă de prefectul 
Titulescu primului ministru: „Ziua de 10 Mai s-a celebrat în Craiova prin Te-Deum 
cântat la biserica Madona-Dudu, în prezența autorităților civile și militare; o 
companie din garda națională cu muzică a făcut onorurile. După Te-Deum am 
primit împreună cu D. comandant al diviziei I militare teritoriale, la palatul 
administrativ, felicitările făcute MM. LL. Domnitorului și Doamnei de către capii 
autorităților și mai mulți particulari. S-au închinat mai mult toasturi pentru scumpii 
noștri suverani și armată. Am felicitat pe M. S. Domnitorul arătându-i sentimentele 
de iubire și devotament exprimate în această ocazie (…) Din teegramele primite de 
la patru sub-prefecți, am văzut că 10 Mai s-a sărbătorit la reședințele de 
sub-prefecturi și prin comunele rurale cu cel mai mare entuziasm. La Calafat, 
Bechet și Filiași armata a luat parte la manifestarea și la banchetele date în onoarea 
acestei zilei”52. 

Pentru a ne putea contura o imagine a felului în care arăta Craiova acelor ani 
(1877–1878), este utilă și surprinderea unor date de la nivelul administrației locale. 
Așadar, în darea de seama a orașului Craiova pe anul administrativ 1877–1878 
realizată de primarul G. I. Pessicu, sunt oferite următoarele date:  

Craiova avea în jur de 40 de mii de locuitori, 4000–4500 de case și 3 clădiri 
administrative. În privința bisericilor, numărul acestora era de: 27 ortodoxe,  
1 catolică, 1 lutherană, 3 temple israelite. Se menționa de asemenea prezența a  
28 de căruțași, 103 birjari, 1 omnibus, 71 mori cu cai, 2 mori cu aburi, 2 grădini 
publice (Mihai Bravu și Bibescu), 7 cafenele, 2 cazărmi militare. În privința 
spitalelor sunt meționate Spitalul Central sau Filantropia (administrat din bugetul 

 
49 S.J.A.N. Dolj, Fond Liceul Carol I, dosar nr. 1/1878–1880, f. 36.  
50 Ibidem, dosar nr. 2/1877–1878, ff. 191–192.  
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public), cu un număr de 77 de paturi, și Spitalul Preda (înființat de Th. Preda, 
întreținut din fondurile sale, din venitul a trei proprietăți) cu un număr de 14 paturi. 
La nivelul școlilor, sunt menționate: 8 școli primare (5 de băieți și 3 de fete), 
Internatul Popovici, Școala Comercială (proaspăt înființată).  

Iluminarea orașului se realiza prin 788 de lămpi, din care 778 în oraș iar 
restul de 10 lămpi fiind amplasate pe drumul de la barieră la gară. În afară de 
acestea, un număr de 50 de lămpi asigura iluminarea grădinilor publice însă erau 
active doar 5 luni pe an, în timpul verii până în septembrie. În privința 
infrastructurii, în oraș erau 16 străzi șoseluite cu o întindere totală de 5900 m, iar 
străzi pavate în număr de 33, cu o întindere de 10321m53.  

În ceea ce privește numărul locuitorilor avansat în darea de seamă, și anume 
40 de mii, acesta pare exagerat, dat fiind că în 1885 respectiv 1895, datele arată că 
orașul Craiova nu atinsese încă pragul de 40 de mii de locuitori54. Acest lucru este 
întărit și de informațiile surprinse în ziarul francez „L’Illustration”, care oferă o 
scurtă descriere a Craiovei în contextul Războiului de Independență, precizând că 
orașul are în jur de 23 de mii de locuitori55. 

 
53 Dare de seamă asupra administrațiunei comunali a orașiului Craiova pe timpul anului 

administrativ 1877–1878, Craiova, Tipografia Națională Ralian Samitca, 1878. 
54 Luchian Deaconu, Otilia Gherghe, Craiova de la 1878 la 1900, Craiova, Editura Sitech, 

2009, p. 23. 
55 „L'Illustration. Journal Universel”, an. 35, vol. LXIX, nr. 1786, din 19 mai 1877. 


