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Evenimentele revoluţionare de la 1848 au proiectat pe 
scena istoriei idei noi şi oameni noi - personalităţi care se disting 
mai ales prin perseverenţa şi fermitatea cu care luptă pentru 
emanciparea socială şi naţională a poporului român. În cadrul 
acestei pleiade de conducători revoluţionari, o contribuţie 

remarcabilă o aduce generalul Gheorghe Magheru, ce a avut un rol 
decisiv în pregătirea şi desfăşurarea revoluţiei române de la 1848 
din Ţara Românească. 

Descendent din strămoşi de origine transilvăneană care au 
trecut în sudul Carpaţilor, stabilindu-se în judeţul Gorj, Gh. 
Magheru s-a născut în anul 1804 ca fiu al preotului Ioan Magheru 
şi al Balaşei. Urmează şcoala la Târgu-Jiu, dovedind înclinaţii spre 
literatură şi istoria patriei. În timpul revoluţiei de la 1821, s-a 
înrolat voluntar participând alături de fratele mai mare, Ion 
Magheru căpitan de panduri în oastea lui Tudor Vladimirescu. 
După revoluţie a continuat să-şi manifeste pasiunea pentru cariera 
armelor, ajungând căpitan de panduri distingându-se în timpul 
războiului ruso-turc din 1828-1829. Deşi cu prilejul organizării 
armatei naţionale fusese chemat în cadrele oştirii, Gh. Magheru 
rămâne în viaţa civilă intrând în magistratură mai întîi la Târgu
Jiu, iar din 1842 la Caracal unde a fost preşedinte de tribunal până 
în anul 1846 când a primit funcţia de prefect de Romanaţi. 
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Receptiv la ideile reformatoare sprijină dezvoltarea 
învăţământului sătesc, întreţine permanente legături cu cărturarii 
patrioţi ai timpului între care Ion Cîmpineanu şi Ioan Maiorescu şi 
este membru al Societăţii "Filarmonica" înfiinţată de I.H. 
Rădulescu în 1833 1

• 

În preajma revoluţiei de la 1848, domnitorul Gheorghe 
Bibescu l-a numit comandant suprem al pandurilor şi dorobanţilor. 
Prin poziţia ce o ocupa în cadrul sistemului administrativ, aceea 
de prefect de Romanaţi, Gh. Magheru contribuia la desfăşurarea 
fără incidente a Adunării de la Islaz, înlesnind Comitetului 
revoluţionar organizarea adunării din 9 iunie 1848, adunare ce a 
marcat începutul Revoluţiei în Ţara Românească. Deşi nu s-a aflat 
la Islaz el a menţinut contactul cu membrii guvernului provizoriu 
constituit acolo, iar la 11 iunie s-a aflat alături de ei la Caracal 
asigurându-le protecţie într-un moment când la 1 O iunie printr-un 
ordin al Departamentului din Lăuntru se cerea arestarea membrilor 
Comitetului revoluţionar plecaţi în Oltenia. Încercarea de reacţie 
din partea boierimii craiovene era înfrântă datorită intervenţiei 
energice a generalului Gh. Magheru. 

Victoria revoluţiei în Capitală duce la formarea unui 
guvern provizoriu la 14 iunie 1848 sub preşedinţia mitropolitului 
Neofit şi în care Gh. Magheru ocupă portofoliul Departamentului 
de Finanţe. Dar cea de-a doua jumătate a lunii iunie se 
caracterizează prin accentuarea confruntărilor între guvernul 
provizoriu şi boierimea conservatoare confruntări axate în 
principal pe programul agrar al guvernului considerat de 
boierimea conservatoare pătruns de "principii comuniste"2

. În 
acest context prin decretul nr. 39 din 18 iunie 1848 în care se 
spune "recunoscând marile servicii ce a săvârşit domnul Gh. 
Magheru în cauza sacră, unindu-se cu cei dintâi liberatori ai 
Patriei la ridicarea stindardului libertăţii, considerând creditul şi 

virtuţile sale militare, Guvernul provizoriu îl numeşte Căpitan 
general al tuturor trupelor neregulate de dorobanţi şi panduri din 
România şi Inspector general al tuturor gărzilor naţionale."3 
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Înfrângerea celui de-al doilea complot contrarevoluţionar 
nu lichidase posibilitatea unor lovituri din partea boierimii 
conservatoare, aceasta concentrându-şi acţiunile mai ales în 
Oltenia, ce devenise astfel "o văgăună de reacţionari anarhişti care 
prin activitatea lor tulbură liniştea internă şi creează un pretext 
pentru o intervenţie militară externă."4 

Era deci nevoie de o acţiune hotărâtă, cu aceasta fiind 
însărcinat generalul Gh. Magheru ce era numit "comisar 
plenipotenţiar peste toată Valachia mică". Un alt obiectiv al 
trimiterii sale aici era şi acela de a forma o forţă naţională capabilă 
să apere revoluţia atât de către duşmanii interni cât şi cei externi. 
Acest obiectiv găsea în proclamaţia de la Islaz o rezolvare parţială 
în sensul că se prevedea formarea unei gărzi naţionale pentru 
apărarea ordinii interne instaurate de revoluţie, dar datorită 

regimului politic al suzeranităţii şi protectaratului nu se putea 
pune deschis problema unei armate naţionale. De remarcat însă 
punctele de vedere divergente în ceea ce priveşte necesitatea 
organizării unei rezistenţe armate şi implicit a unei armate 
naţionale, deosebiri de vederi datorate mai ales de atitudinea 
fnmtaşilor revoluţiei faţă de Imperiul Otoman. 

O parte a conducerii revoluţiei în frunte cu Nicolae 
Bălcescu considera necesară organizarea apărării armate a 
revoluţiei, necesitate teoretizată de Bălcescu încă înainte de 
izbucnirea revoluţiei 5 , o altă parte în frunte cu I. Eliade Rădulescu 
avea deplină încredere în Imperiul Otoman, considerând că 

revoluţia va fi salvată numai cu sprijinul Turciei neglijând 
chestiunile de apărare. 

Mandatul acordat lui Gh. Magheru de a organiza o tabără 
militară în Oltenia, care la nevoie să sprijine revoluţia cu armele 
contravenea convingerilor acestui grup6

. Prin decretul nr. 229 al 
Guvernului provizoriu "din 12 iulie 1848 se ordona tuturor 
funcţionarilor civili şi militari ca să dea toată ascultarea şi 

supunerea domnului Gh. Magheru ce merge în Oltenia cu sarcina 
de a inspecta autorităţile locale şi pentru "a priveghea purtarea 
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amploiaţilor şi ce-i va găsi abătuţi din datoriile să-i facă cunoscuţi 
guvernului". 

Sosit în Oltenia, generalul Gh. Magheru se izbeşte de o 
serie de greutăţi, formarea corpurilor de voluntari întâmpinând 
greutăţi "căci aristocraţii au demoralizat pe locuitori insuflându-le 
fel de fel de înfricoşări pentru formarea acestei trupe." Pentru 
rezolvarea problemelor el propune într-o scrisoare din 15 iulie 
1848 către Chr. Tell creşterea numărului de dorobanţi pentru 
fiecare judeţ şi luarea de măsuri împotriva "aristocraţiei ce se 
găseşte la Ruşava şi Mehadia" propunând mijlocirea împrăştierii 
lor de acolo mai departe sau arestarea lor şi trimiterea la Bucureşti 
în momentul în care vor terece în Principat. Printre alte măsuri, 
Gh. Magheru ordona întărirea pazei, barierelor şi supravegherea 
de către direcţia poştei a corespondenţei "de la clasa 
netrebuincioasă binelui"7

. 

Până la sfârşitul lunii iulie, Gh. Magheru întreprinde un 
turneu prin oraşele reşedinţă de judeţ, organizând corpul de 
voluntari şi operând modificări în aparatul administrativ cu 
elemente fidele revoluţiei, punctul terminus al călătoriei fiind 
oraşul Râmnicu Vâlcea. 

În toată această perioadă, Gh. Magheru poartă o intensă 
corespondenţă cu autorităţile revoluţionare de la Bucureşti. Printr
o scrisoare din 22 iulie 1848 a lui Chr. Tell, Gh. Magheru era 
informat de pătrunderea trupelor turceşti la Giurgiu şi trimiterea 
de către Suleiman Paşa a unui delegat la Bucureşti. Totodată el îl 
sfătuia pe Magheru să aibă răbdare şi "să ţie în frâu România mică 
ca să nu facă reacţie"8 . În răspunsul său din 26 iulie 1848, Gh. 
Magheru este de părere că guvernul trebuie să intervină pentru 
apărarea Constituţiei "Din scrisoarea dumneavoastră, am văzut că 
la sosirea M.S. Paşei sunteţi decişi toţi colegii mei, membrii 
Guvernului, a-i ieşi în întâmpinare în mijlocul mulţimii poporului. 
Acesta este o părere foarte înţeleaptă şi părerea mea este ca să fie 
trimis cât mai numeros popor între care să fie şi cetăţeni ce sunt de 
prin districte"9

. 
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Tot cu acest prilej, Gh. Magheru informează puterea 
revoluţionară de la Bucureşti despre stadiul recrutării pandurilor în 
Oltenia cât şi despre numirea unor ofiţeri devotaţi "sacrei cauze". 
La 28 iulie 1848, Gh. Magheru află printr-o scrisoare primită de la 
Tell despre tratativele purtate de guvern cu Suleiman Paşa cât şi 
despre numirea locotenenţei domneşti fiind sfătuit să se 
organizeze şi să aştepte derularea evenimentelor10

• Peste câteva 
zile, 2 august 1848 i se aduce la cunoştinţă stadiul negocierilor 
Locotenenţei Domneşti cu trimisul Porţii aceasta fiind dispusă să
şi dea acordul în favoarea Constituţei însă fără 3-4 articole dintre 
care: Domnul pe viaţă; vot universal mai restrâns. 11 Răspunzând 
acestor ştiri, Gh. Magheru îşi exprimă dezamăgirea faţă de căile pe 
care le-a urmat guvernul provizoriu în rezolvarea situaţiilor ivite 
în urma intrării trupelor turceşti la Giurgiu, exprimându-şi 

totodată nedumerirea de a nu fi fost consultat şi protestează 

împotriva neacceptării de către Poartă a Constituţiei în integritatea 
ei. f2 

Situaţia politică devenind încordată se ia în considerare şi 
eventualitatea unei acţiuni militare, în acest sens generalul Gh. 
Magheru informându-l pe Tell la 9 august 1848 despre situaţia 

militară din Oltenia, precizând şi acţiunile ce le-a întreprins pentru 
înarmarea celor 6.000 de panduri de care dispunea la acea dată. 

În ceea ce priveşte problemele politice, se situează în 
continuare pe o poziţie intransigentă, fiind împotriva încălcării 
dreptului de autonomie al Ţării Româneşti stipulat de tratate. 13 

Amânarea alegerilor pentru Constituantă datorită presiunilor 
externe a surprins şi mâhnit pe generalul Gh. Magheru care era de 
părere că "numai făcând o împotrivire desperată am putut scăpa 
onoarea revoluţiei noastre şi viitorul poporului român." 

Călcând pe drumul intransigenţei, Gh. Magheru nu 
concepe abdicarea de la principiile revoluţiei. "Ce va zice oare 
istoria, câte blesteme oare ne-am trage cu dreptul asupră-ne de la 
fraţii noştrii, când noi, cari le-am dovedit că e dulce libertatea, că e 
sfânt amorul către patrie, vom da dosul ca nişte oameni de nimic 
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dinaintea primejdiei care ar ameninţa viitorul, fericirea şi viaţa 

naţiei noastre."14 Confruntându-se cu greutăţi în ceea ce priveşte 
recrutarea şi dotarea armatei, Gh. Magheru cerea lui C.A Rosetti 
la 5 septembrie 1848, o proclamaţie în numele guvernului care să 
exprime emanciparea completă a ţăranilor pentru a le alunga 
suspiciunile15

; la 8 septembrie 1848 trimiţând o altă adresă prin 
care cerea promulgarea legii marţiale "toate ţările cele mai 
civilizate au proclamat în vremuri grele ca ale noastre legea 
marţială[ ... ]. Aşa dar, pentru ca veninul răilor să nu corupă sau pe 
vre-unii din bravii noştrii soldaţi sau din popul, subânsemnatul 
crede că ar fi de neapărat ca Legea marţială să fie proclamată cu 
cât mai în grabă." 16 Înrăutăţirea situaţiei politice determină 
creşterea rolului componentei militare a revoluţiei şi implicit a lui 
Gh. Magheru privit ca salvator al "sacrei cauze". 

Într-o scrisoare din 8 septembrie adresată colonelului N. 
Pleşoianu, Gh. Magheru îl informează despre hotărârea sa de a 
apăra revoluţia cu armele "căci oare ce vom câştiga, iubite amice, 
depunând armele şi rămânând ca nişce laşi spectatori la 
sugrumarea libertăţilor naţiei române?" 17 

Acelaşi lucru îl comunică şi generalului Chr. Tell la 9 
august 1848 "D-voastră poate nu vă opuneţi cu armele, căci nu 
puteţi, ci cu manifestări paşnice [ ... ] eu însă am atâtea braţe, care 
vor a se lupta pentru drepturile lor şi ar fi o crimă a-şi cuteza să le 
sting acest foc sacru, ce s-a coborât în piepturile lor." 18 

Vizitând tabăra de la Râureni, N. Bălcescu se arăta 

impresionat de forţa militară de aici şi-i cerea fratelui său depline 
puteri pentru general asupra tuturor districtelor României, având 
convingerea că, "Gh. Magheru va scăpa cauza noastră" 19 • 

Din Constantinopol, Nicolae Bălcescu îi cerea lui Chr. Tell 
"daţi Magherului putere mare şi extraordinară, ca să poată 

organiza România mică după cum va înţelege el, schimbând pe 
toţi funcţionarii care nu-I place şi arestând pe toţi câţi va socoti de 
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şi apărarea drepturilor obţinute prin tratate "Să nu uităm că suntem 
datori a apăra naţionalitatea şi drepturile noastre, de vom fi nevoiţi 
chiar vărsând sângele nostru"21 şi "dacă după o luptă cu turcii sau 
cu ruşii se va găsi strâmtorat să treacă în Transilvania cu 
dorobanţii şi cu pandurii şi să se unească cu Iancu, cu Roman, cu 
Axente sau Buteanu"22

. Pentru I. H. Rădulescu tabăra de la 
Râureni trebuia să aibă un rol simbolic, în caz de violarea 
teritoriului, Gh. Magheru având misiunea de a "protesta cu armele 
în mână"23 

Intrarea turcilor în Bucureşti la 13 septembrie 1848, 
urmată de instaurarea căimăcămii conduse de C. Cantacuzino, cât 
şi arestarea fruntaşilor revoluţionari au determinat pe Gh. 
Magheru să apere Oltenia. Apariţia ruşilor la Bucureşti la 15 
septembrie 1848 şi cooperarea lor cu puterea suzerană în vederea 
înăbuşirii revoluţiei punea pe Gh. Magheru într-o situaţie dificilă 
ceea ce-l determină să reflecteze asupra oportunităţii acţiunii de 
apărare. El încearcă într-un ultim efort să atragă Poarta de partea 
sa împotriva Rusiei. 

Astfel, la 18 septembrie 1848 trimite o scrisoare către Fuad 
Efendi în care acuză politica în Principate şi-l informează despre 
existenţa unei considerabile forţe militare româneşti asigurându-l 
pe demnitarul otoman că "populaţia nu aşteaptă decât un singur 
cuvânt pentru a se pune la dispoziţia Sublimei Porţi"24 • 

Răspunsul lui Fuad Efendi din 21 septembrie 1848 
considera tabăra de la Râureni "adunare de răsvrătiţi" şi cerea "să 
se risipească numai decât"25

. Sfătuit şi de consulul englez Robert 
Calquhoun să dizolve tabăra, acesta asigurându-l de intenţiile bune 
ale sultanului dar "trimisul său nu poate, nu trebuie să trateze cu 
oamenii care au armele în mâini"26

. 

Dezacordul Locotenenţiei Domneşti faţă de intenţia de a 
angaja o luptă cu oştirile străine a reprezentat, de asemenea, un alt 
motiv care a stat la baza deciziei de a dizolva tabăra, I.H. 
Rădulescu sfătuindu-l pe Gh. Magheru "să fie prudent să nu dea 
revoluţiei un caracter de rebelie"27

. 
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Astfel printr-o adresă către Feud Efebdi din 28 septembrie 
1848, cu ocazia dizolvării taberei de la Râureni, Gh. Magheru se 
leapădă de puterea ce i-a încredinţat-o naţia, ca să nu tragă asupra 
ei urmările cele rele ale unui război nepotrivit. După dizolvarea 
taberei de la Râureni, Gh. Magheru împreună cu corpul ofiţeresc 
trece în Transilvania intenţionând să reia legătura cu ceilalţi 
conducători ai revoluţiei muntene. În octombrie 1848, Gh. 
Magheru se afla la Sibiu unde ia iniţiativa de a forma o legiune 
românească, iniţiativă neconcretizată însă datorită calomniilor 
"nenumărate ce au curs asupra mea personalmente şi asupra 
intenţiilor românilor în genere"28

. Atacat de către calomniile 
boierilor contrarevoluţionari ce se aflau aici şi de atitudinea 
autorităţilor habsburgice ce-l suspectau de pregătirea unei 
eventuale colaborări cu generalul Bem, Gh. Magheru este expulzat 
şi pleacă la Triest. 

După înăbuşirea revoluţiei cel mai important lucru era 
organizarea emigraţiei şi îndrumarea acţiunii ei. Suntem în 
perioada în care mulţi din cei împrăştiaţi în Paris, Brussa şi 

Constantinopol, căutau o regrupare. După cum se ştie, toate 
încercările au fost zadarnice, mai mult decât chestiunile de 
principiu au fost chestiunile de persoane. 

Preocupări stăruitoare în vederea reorganizării emigraţiei 
manifestă Gh. Magheru îndată după refugiul său în Transilvania la 
sfârşitul lunii septembrie 1848. Deviza luptei poporului român în 
opinia Gh. Magheru era la acea dată "uniune, independenţă"29 . 
Într-o scrisoare din 21 decembrie 1848 trimisă din Triest lui Ioan 
Ghica la Constantinopol îşi expune opiniile sale referitoare la 
organizarea emigraţiei fiind de părere că este necesară strângerea 
rândurilor emigraţiei şi îndrumării activităţii ei de către un comitet 
mixt, compus din români moldoveni şi munteni ce urma să aibă 
puteri depline ocupându-se "în numele naţiunii române de toate 
mijloacele, atât materiale cât şi morale, pentru triumful cauzei 
noastre"30

. La l ianuarie 1849 cerea lui Ştefan şi N.C.Golescu 
"fără cea mai mică întârziere să ne constituim în comitet "iar în 
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ceea ce priveşte organul de conducere era împotriva unui şef unic 
al emigraţiei "nu sunt deloc de părere de a alege un şef unic al 
emigranţilor. Această idee îmi pare copilărească şi irealizabilă"31 . 
Îngirjorat de lipsa unităţii emigraţiei, scria la lO februarie 1849 lui 
A.G.Golescu - Negru "oricât de mari ar fi silinţele noastre 
particulare, oricât ar fi de intens amorul nostru de ţară, izolarea în 
lucrări, de nu paralizaeză cu totul aceste lucrări, cel puţin produce 
puţin folos eficaciu pentru lucrul public"32

. 

Referindu-se la eficacitatea mai multor grupări, Gh. 
Magheru consideră că "este impolitic şi foarte imprudent de a 
recunoaşte noi înşine în principiu două Emigraţii [ ... ] care ar 
trebui să se confunde într-o singură emigraţie Română"33 

În ceea ce priveşte conducerea emigraţiei, Gh. Magheru 
este de părere a se forma un comitet de cel puţin 15 membri 
compus din munteni şi moldoveni proporţional cu populaţia din 
fiecare Principat. Comitetul va avea drept sarcină de a reprezenta 
Naţia română, va numi agenţi pe lângă cabinete europene, să se 
ocupe "de toate mijloacele proprii a servi cauza română şi să-şi 
întoarcă a sa serioasă atenţie şi spre mijloacele necesare la 
întreţinerea emigranţilor"34 . Totodată se opunea organizării 
emigraţiei după modelul polonez. "Noi n-avem nenorocirea ca 
polonii a fi împărţiţi în două câmpuri: partida aristocratică şi 

partida democratică. Suntem gândesc toţi democraţi. Toţi avem 
aceleaşi sentimente politice şi sociale şi poate numai şi mijloacele 
practice ar fi puţină diferenţă"35 . Gh. Magheru este de părere că 
activităţile diplomatice nu trebuie întreprinse împotriva Porţii, 

acţiuni preconizate de Rosetti, Voinescu şi Brătieni, ce ar fi "fatale 
pentru cauza naostră această furioasă politică de a înjura pe toată 
lumea"36

. 

Sprijinând românii din Imperiul Habsburgic în vederea 
constituirii lor într-o ţară autonomă la 4/16 martie 1849 trimite un 
memoriu către L. Kossuth în care face o analiză amănunţită a 
situaţiei naţiunii române din Transilvania, cât şi greşelilor 

revoluţionarilor maghiari faţă de naţionalităţi, propunând 
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constituirea unei uniuni româno-maghiare pe baza următoarelor 
puncte: 
• recunoaşterea imediată a naţionalităţii şi a drepturilor politice 
ale poporului român din Transilvania, Banat şi Ungaria, 
• propunea o alianţă federativă ofensivă şi defensivă care ar 
constitui în viziunea sa "o barieră de netrecut pentru slavii de 
nord". 

Potrivit lui Gh. Magheru, Poarta otomană nu ar avea de ce 
să se teamă, federaţia fiind "zid împotriva năvalei moscovite"37

. 

În ceea ce priveşte orientarea lui Gh. Magheru către una 
din grupările constituite încă din timpul revoluţiei, Nicolae 
Bălcescu într-o scrisoare către A.G. Golescu din 12/24 martie 
1849 mărturiseşte că alături de gruparea democrată se află şi Gh. 
Magheru "pe care-l crez foarte sincer şi bine intenţionat şi care, ca 
şi mine dispreţuieşte deopotrivă, ambele clici ale lui Roset şi 

Eliad"38
. Nicolae Bălcescu îşi manifesta intenţia în decembrie 

1849 de a-l atrage pe Gh. Magheru "în sfera noastră de lucrare" 
dat fiind îndeosebi renumele şi popularitatea pe care le avea39

. 

Conflictul militar ruso-turc început în toamna anului 1853 a 
generat intensificarea mişcării revoluţionare din emigraţie, 

sperându-se că înfrângerea Rusiei va duce la modificarea 
statutului juridic al Principatelor. În contextul izbucnirii 
războiului, generalul Gh. Magheru revine în prim-planul activităţii 
revoluţionare. Acum se făuresc planuri de acţiune. A.G.Golescu -
Albu propunea deschiderea unor focare de luptă în munţii Olteniei 
unde urma ca generalul Gh. Magheru să organizeze unităţi militare 
pornindu-se de la considerentul că zona aceasta este "ţara sa de 
predilecţie"40 . 

Într-un memoriu adresat Porţii în 30 august/l l septembrie 
1853, Gh. Magheru propunea ca în cadrul acţiunii militare de 
eliberare a Principatelor să participe şi formatiuni militare 
româneşti41 . În cadrul acestui proiect, Gh. Magheru' ia contact cu 
ofiţeri ai miliţiei oltene urmărind a atrage într-o asemenea acţiune, 
îndeosebi unităţi ale armatei naţionale din Oltenia. 
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Pe măsură ce acţiunea diplomatică de obţinere a 
participării la război a Angliei şi a Franţei şi a neutralităţii 

binevoitoare a Austriei se realiza, planul de colaborare cu 
revoluţia română era exclus. Intenţiile guvernului otoman de a 
colabora sau de a se folosi parţial de unii dintre exilaţi, în cadrul 
războiului împotriva Rusiei dispare pe măsură ce un acord între 
Turcia şi Austria cu privire la Principate era pe cale să se realizeze 
în primăvara anului 1854. 

Noua situaţie era reflectată într-o scrisoare din 28 iunie 
1854 a lui A.C.Golescu către Şt-. C. Golescu "Acum când Austria 
s-a aliat cu Turcia şi când ea va ocupa ţările noastre, gândesc că 

Gh. Magheru ar face bine să refuze orice invitaţie de a participa în 
afacerile ţării noastre. Noi vom fi paralizaţi de Austria, vom fi 
reduşi la neputiinţă, într-un cuvânt ne vom compromite fără nici 
un profit pentru ţară."42 

În concluzie, folosind cuvintele lui Bălcescu putem schiţa 
portretul generalului Gh. Magheru "om simplu; fără cultură; cu 
ţinută impunătoare, se exprimă cu uşurinţă, cunoaşte poporul care 
se mândreşte cu dânsul şi-l consideră un erou."43 

Gh. Magheru nu este un ideolog, el este un luptător, braţul 
înarmat al revoluţiei. Aparţinând grupării democrate, Magheru 
prin activitatea sa a vegheat la mersul revoluţiei. Prin organizarea 
forţei militare din Oltenia a contribuit la menţinerea stabilităţii în 
această provincie iar prin activitatea dusă în exil, activitate 
concentrată în jurul ideii de unitate a emigraţiei româneşti a 
încercat să sincronizeze diferitele acţiuni ale emigranţilor. 
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