
GHEORGHE MAGHERU 
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de dr. ION MOCIOI 

Intre marii revoluţionari pe care G@rjul i-a dat istoriei 
României se .află gener&lul GheOTghe Magheru, icunoscutul 
conducătoir al oştirii române în revoluţia de la· 1848. Figurii 
s.al.e luminoase i s-au dedicat cărţi ' şi studii, 2 o statuie 3 şi o
pere plastice a:e desenului şi culturii • iar tcolecţii din arhive5 

păstrează mărturii .ale vieţii lui intense. Din cînd în dnd, cer
cetătorii descoperă încă documente 6 răzleţite, de întregire a 
cunoştinţelor despre o personalitate rămasă vie, model d·e dă
ruire în lupta pentru prosperitatea patriei, pentru Iib2°rtat2 ~ţ 
un viitor feridt. Pentru tineri, Megheru este figura erolul.ui cu 
nimb de legendă, cu toate că de la moartea ·lui a trecut abia 
un veac. Cu fiecall'e gene.raţie, .eirouil trece in ne:mlllriire. 

Gheorghe Magheru a fost fiul curaj.oo, ager şi îndemînatec 
al unei fami!l.H gorjene cu opt c01pi1i, din Bî1r:?Jeiu1l de Gilort, 
azi ·comuna Albeni. S-a născut în anul 1804 în curtea bis-2ricii 
din deal, 7 a frumosului sat de moşneni. Mama sa a fost Bă1ia
şa. Tatăl viitorului general se numea popa Ion Mă.gheru, om 
trecut de vîrsta tinereţii la 1804, dovadă că la 1767 a hotăr
nicit moşia s3tului. 8 Fratele tatălui şi unchiul eroului a fost 
căpitanul Şerban MagheTu, vistier, ca!I'e la 1800 a reconstruit 
biserica din sat, a ajuns armaş şi vistier al1 doilea şi a murit în 
anul 1820. 9 

Bunicul genera•lului. tatăl popii Ion Măgheru şi al caip1-
tanului Şerban Măgheru, a fost protopopul Ion Măgheru, ia.r 
bunka se numea Stanca, ei fiind ctit•orii bisericii de zid de la 
1775 de p·2 rlea;ul din stînga Gilortului, unde sînt pictaţi. 

·Fratele bunicului generalului a fost un alt Şerban Ma
gheru, polcovnic, desp!I'e care se ştie că în războiul ruso-turc 
din 1789-1774 a primit acte de la ţarina Ecaterina şi avea să 
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fli.oară În acei ani într-o bătăll.e cu ·ruşii la Preajba, lingă 
Tîrgu-Jiu. 

Strămoşii dintîi ai genera.Iului au venit din Transilvania 
in a doua jumătate a seooJului al XVII-lea şi aveau ranguiri de 
nob1eţe şi diplome în ilimba latină pentru bravuri militare în 
Ardeal. Se pare că înaintaşul tuturoir Măgherilor stabiliţi în 
Bîrzeiu de Gilo.rt a fost Vlad, por.edit Măgheariu, venit de 
peste munţi. '0 

In familia părintească, Gheorghe Magheru a avut un frate, 
Ion, şi şase surori - Zamfira, Elena, Smaranda, Maria, Bălaşa 
şi Stana. In biserica de la 1824 din Bîrzeiul de pe malu1 drept 
al Gilortului sînt zugrăviţi cei doi fraţi cu soţiile, fili lor şi 
rude". · 

CopHăria lui Gheorghe Magheru trebuie să fi fost ferici
tă, fiind trăită la Bîrzeiu, în familia cu copii mulţi dar întă
rită a popii din sat, în care s-a născut. A crescut în atmosfe
ra de patriotism şi de preocupări militare alie rudelor aproopia
te. Frateil.e tatălui, căpitanul Şerban Magheru s-a purtat vite
jeşte în evenimentelle ostăşeşti, fiind comandk în războiul 
austro-ruso-turc din 1788-1792. Copilul ce va deveni general 
la 1848 a auzit pc}Vestindu-i-se despre onorurile primite, de 
unchiul său Şel!'iban, de la domnitorul, N. Mavrogheni, despre 
oaH1anu1l II";QIŞU ,şi cia:liuil domnesc cu şa .şi firîu ce i s-;au ofeirilt în 
faţa întregii oştiri şi a arnăuţillor pentru vitejie, ceea ce a im
pr.esionat ani de-a rîndul neamul Magherilor. 

Ace'laşi unchi s-a evidenţiat în luptele cu cîrjalii între 
1802-1806, de la Obîrşia şi Piscoi, localităţi din Gorj, unde 
acesta l-a învins pe Bechir Aga şi l-a prins de viu, victorie 
pentru care a primit carte de mulţumire de la vodă Ipsiilanti. 
Şerban Magheru a fost comandantul tuturor volintirilor din 
Vaiahia Mică, în Oltenia după 1770." Exemplul înainta·şilor şi 
victoriilre lor în lupte au orientat formarea tînărului Gheorghe 
Magheru pentru preocupări militare. Epoca tristă a administra
ţiei tu~oo-f.anairk>te din ţrură şi împilairea din partea jefuitori
lor străini au fost bine înţelese de Magheru încă din copilărie. 
Astfel Magheru a fost „de copil deprins cu armele şi bătăliile", 
cum spunea Ion Maiorescu, dascăllul oraiovean. '3 

In oe priveşte studiile pe care Le-a urmat Gheorghe Ma
gheru, acestea nu puteau fi, înainte de 1830, decît învăţătura 
din chilia bisericii din Bîrzeiu, pe care o făicea tatăl său, popa 
Ion Măgheru, şi celorlaţi fii din sat. Dascălul Ion Maiorescu 
din Oraiova, cel care l-a sprijinit pe gene.ra1lul Magheru în 
1848, scria despre rîvna acestuia pentru învăţătură : „Mai a -

376 



daug despre el că, deşi n~are aQtă învăţătură decît ceea ce au 
toţi boierna·şii noştri, e1 a studiat mult, adică a citit şi i-a plă
cut a fi în relaţiune cu toate notabilităţile scolastice şi literare 
în care a găsit amor de adevăr şi naţionalitate". 14 Toată viaţa, 
Magheru a fost pasionat de lectură şi de studiu ca autodidact. 

Intrarea lui Gheorghe Magheru în viaţa socială a· fost 
timpurie. La vksta de 10 ani, în 1814-1815, trăise ca şi pă
rinţii săi, teama că bandele turceşti vor da foc satelor de pe 
GU.ort cum procedaseră cu oraşul Tirgu-Jiu. Cîţiva ani mai tîr
ziu, 1a 17 ani, a urmărit cu intere6 revoluţia condusă de Tu
dor Vladimiirescu. În 1821 fratele său, Ion, era căpitan de. 
panduri. După înăbuşirea revoluţiei, Magheru, trecînd vîrsta 
majoratului, se înrolează ca pandur şi ia parte la paza jude
ţului. '5 Din acee<l.'li perioadă poartă rangul de logofăt 16 fiind 
mare demnitar în ierarhia boieriilor români. 'Drebuie să-i fi cu
noscut, deci, pe căpitanii panduri Prodan, Macedonki şi Mi
haloglu care luptaseră cu Tudor V1radimiresicu, iar după moar
tea acestuia s-au ris'ipit în munţi ca haiduci, de unde îi atacau 
pe turci. 

Cu toate că era boier cu rang de demnitar, Gheoirghe 
Magheru şi-a ales cal•ea annelor, devenind şeful pandurilor ol
teni, un al doilea Tudor Vladimirescu. Ca şef a1l pandurilor îl 
găsim şi în timpul războiului .ruso ... tur·c din 1828, la care a luat 
parte şi a excelat în bătălia de la Băileşti din 14 septem -
brie. 17 Avea 25 de ani. Tot atunci, la 30 august, i-a alungat pe. 
turcii ostroveni de Ia Adakaleh, care au dat foc oraşului Tlîr
gu-Jiu. Cu potera pe care o conducea, venind de la Mehedinţi, 
a găsit oraşul în flăcări, cu 18 case aprinse. A stins focul por
nind dinspre podul Jiului spre centrul oraşului şi i-a bătut pe 
turci, urmărindu-i pînă în dealuL Bujorăscu, la 30 km distan
ţă. Îl prinde viu pe Ghioler Asan, conducătorul bandiţilor, şi-1 
predă generalului Frobaron de Geisman, comandir al trupelor 
ruseşti în războiul cu austriecii. 18 

Războiul ruso-tun: a continuat şi în anul 1829, iar Ma
gheru, deşi şi-a adus noi contribuţii în l.upte, permanent s-a 
preocupat şi de paza oraşului Tîrgu-Jiu. De aceea, la 10 no
iembrie 1829, cetăţenii oraşului îi adresează o scrisoare de mul
ţumiire 19 ca unui devotiat filll ·a•l Goirju:lui. SCI"itSooirea avea în 
vedere în primul rînd victoria lui Magheru de la 30 august 
1828 : „Oraşu(l) acesta Tîrgu-Jiului şi mai înainte la alte în
tîmpJ.ă.ri au fost supus, la multe pagube, primejdii, nevoi şi 
necazuri, avîndu-şi starea, în bătaia Meiului turcilor şi a ho
~omanilor ostrovului ce se cheamă. Adacalesi. Dar mai ales în 
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curgerea acestui .război din leatu 1828 şi 1829 cu deosebi~e> 
au 1avut foică a nu sie pziefaice în cenuşă ca Cerneţu, neiaHîn
du-se oaste ad ( ... )" Mai departe se precizează în scrisoare că 
atunci cind turcii se pregăteau să continue, în 1828, arderea o
raşului, „să-şi săvîrşeas•că cugetul cel rău şi cu cea peste tot 
ardere a oraşului, i-au călcat dum(nea)lui mai sus pomenitul 
(Gheorghe Maghecr'uj i-au sfărîmat, i-au izgonit şi i-au gonit 
pînă unde i-au ajuns şi i-au prins, care după a lor fapte şi-au 
:uat şi pedeapsa( ... ) Drept aceea, pentru acest fel de slujbă,. 
vrednicie şi credinţă, rămînîndu-i tot oraşul şi jud(e)ţ(u)l în
datorat a-l pomeni, i-au dat şi această carte de mulţumi·re spre 
a-i fi de mare credinţă în toată vremea". 20 Gheorghe Maghe
ru, biv vtori vistier, ecr'a în 1929 boier de proprietăţi - mo
şie, munte, moară. 21 Ţarul Rusiei i-a acordat ordinul „Sf. Ana", 
cu gradul de cava11er, aureolîndu-i faptele de vitejie dovedite 
în războiul ruso-turc, la Şişeşti - Mehedinţi şi Băileşti. 

După pacea de la Adrianopol, s-a oprit la Bucureşti, ca 
partidpanrt la luptele poli:tiice şi sioda~e deteamin1S1'. 2 de „Pil"o
tedoratul rusesc". Apl.icacr'ea „Regulamentului organic" nu i-a 
Jferit însă o octtpaţie militară. După 1H30, cîrmuitorii vremii 
l-au numit în magistratura din Gorj. A ajuns preşedinte al 
maghistratului la Tîrgu-J'iu abia în 1836. În acest răstimp, 
fiind o personalitate a oraşului, Magheru este trimis, împreu-
nă cu Constantin Roşianu, în 13 iulie 1833, la prezidenţia ru
sească din Bucureşti pentru a duce rugămintea gorjenilor de a 
1lU li se desfiinţa judeţul. în acest scop i s-a dat „carte" de 
împuternicire, în care se spune : „Obştea oraşului Tîrgu-Jiului, 
printr-această carte a noastră facem deputaţi din parte-ne pă 
dum(nea)lor Gheorghe Magheru biv v(tori) vist(ier) şi cavaler 
şi Constantin Roşianu sin v(tori) vist(ier) (Roşianu) să fie ca o 
gură a noastră a tutucr-or să ducă jălbile ce le-au dat către 
înalt excelenţia sa deplin împuternicitul prezident, cătr2 slăvi
tul sfat ,admini1Stretiv şi că.tll'e alţi slăviţi, patroni ai pc;.t.rii, să 

arate şi cu graiul l1o{r) omilitele noastre rugăciuni a nu să des
fiinţa judeţu(!) acesta Gorji şi a ne înştiinţa dacă poate fi pri
mită şi venirea noastră a tuturor la Bucureşti, ca să înfiinţem 
ceea ce şi dum(nea)locr' pot înfiinţa, pricinile care ne silesc şi 

pă noi şi pă toţi lăcuitor'i(i) judeţului a face aceste rugăduni. 
Şi spre a fi cunoscuţi de deputaţi ai obştii noastre, le-am dat 
această carte cu iscăliturile noastre, pă a căror urare şi mul
ţumiTe vom rămîne şi noi mulţumiţi şi odihniţi". '2 
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Lucrînd în cadru1 magistratului de la Tîrgu-Jiu s-a preo
cupat de dezvoltarea oraşului - pietrui.rea şi lărgirea străzi
lor, alinierea caselor şi grădinilor, hotărnicia locali tă ţii, creşte
rea numărului ştiutorilor de carte şi bunul mers al şcolii lo
cale în 1832, întemeierea unui spital prin subscripţii în 1835. 
În 1832 a înfiinţat şcoli cu dte doi dascăli în satele unde fa
milia sa deţinea moşie, la Maghereşti (Săcelu), Ne_soieşti (Pri
goria) şi Cîlnic. 

În aceeaşi perioadă sprijinea oamenii săraici. Pentru că 
„ţine parte jelbarilor" este tras la răspundere, în 1834, de că
tre ocîrmuitorii judeţului Gorj, care-i compun un dosar „Pri
cina serdar Gheorghe Magheru Tg.-Jiu" 23

, însă, meritele sale 
pentru dezvoltarea oraşului şi judeţului pun în umbră încer
cările acestora. In 1836, cîl"lIIluitorul clin Gorj îi prezintă mul
ţumiri lui Gheorghe Magheru pentru construirea unui pod pes
te Gilo·rt. După aiceastă dată, ca serdar şi om de vază al ju
deţului primeşte funcţii alese. Între anii 1840-1842 figurează 
pe Iii.sta preşedinţHor de maghistrat din Tîrgu-Jiu, fiind deci 
primar al oraşului. 24 

Magheru a iubit oraşul Tîrgu-Jiu şi oamenii săi. A do
vedit-o prin fapte. Cînd, în 1833, o~tea a hotărît să i se tri
mită 28 galbeni împărăteşti pentru serviciile aduse în menţi
nerea judeţului, el i-a refuzat categoric. Atunci a spus : „( ... ) 
deşi am cercetat osteneli şi altele, dar le socotesc ca o piică
tură de apă, în noianul mărei, pe lingă datoria ce am către 
neam, şi patrie, şi mai ales către orăşanii mei pentru care .sînt 
gata oricînd nu numai a alerga şi osteni, ci şi chiar a mă jert
fi de a vă fi de trebuinţă pentru obştesc folos (s.n.) precum 
le-am şi arătat acest semn de credinţă în trecutul război. Pen
tru mine cea mai mare bunătate ce mi se poate face este nu
mai ca să primeaSlcă şi această puţină slujbă ce am fă.cut ca 
un prinos al datoriilor mele, şi voi fi prea mulţumit că, pre~ 
cum altădată şi acum am putut oonrt:iribuii pa·trioţiloir mei, iair cei 
douăzeci şi opt galbeni şi trimisăi la cinstitul, magistrat unde 
vor sta depozitoriţi şi hotărîţi a se da în plata Ii.psei simbrii 
doctorului ce se va orîndui la acest oraş". 25 

Tot Magheru a intervenit pe lingă domnitorul ţării în 
1840 pentru înfiinţarea drumului pe defileul Jiului, „de la 
Tîrgu-Jiului pînă în dreptul, drumului din ţinutul Austriei". 
In anul următor a trecut hotărît la alinierea străzilor din Tir-, 
gu-Jiu 26 şi „a se aşterne cu piatră, adecă a se face caldarîm, 
pe şapte uliţi". A încurajat industria manufacturieră, spriji
nind Cl1 25 galbeni împărăteşti pe Drexler, „clăditorul fabrlciL 



de porţelane din oraşul Tîrgului", sub motvul, „ca să nu şază. 
fabrica nesăvîrşită". 27 A oferit, în 1840, bani din cutia magis-. 
tratului pt:ntru cărţi :a bib!iot2c3 şcolii publice condus2 de pro
fesorul Constantin Stanciovici-Brănişteanu. '8 

Fusese căsătorit, dar din 1837 i-a murit soţia, Ancuţa iPle
şoiianu, rămînîndu-i trei copci - Alexaindrina, Gh€urghe (Ghi
ţă) şi Eicaterina. Avea să se căsătorească din nou, a doua so
ţie fiindu-i Maria Caramalău, fiica clucerului Iordache Cîrco
tă, cu care nu s-a înţeLes şi avea să se despartă după cîţiva 
ani. Al patrulea fiu i-a fost Romulus. 

Deşi s-a legat atît de mult de oraşul Tîrgu-Jiu, Gheol"ghe 
Magheru s-a ,stabilit pernt~ o perio1adă 1a Caracal, înrtre 1842 -
1848. Dar, nu şi-a uitat oraşul, unde avea casă, şi judeţul, un
de avea moşie în cîteva sate. Astfel, în 1844, cînd domnitorul 
Gheorghe D. Bibescu a vizitat oraişul, a venit şi e1 în înUrnpl
nare, şi a oferit 600 lei pentru a-i fa.oe suveranului· o primire 
strălucită. 29 In 1845 a venit la Tîrgu-Jiu din nou şi, împreu
nă cu alţi doi seroari, a înfiinţat un pension privat pentru fe
te. La Ca.racal a ocupat, pînă în 1846, postul de preşedinte al 
Tribunalului judeţului Romanaţi, 30 apoi a devenit prefect al 
acestui judeţ pînă la izbucnirea revo1uţiei din 1848 în Ţara 
Românească. 

Fiind la Carnea!, Magh'eru a întreţinut o prietenie deose
bită cu alţi tîrgujieni şi gor}2ni, între care Cristian Tell, ·co
mandantul batalionului militar de la Giurgiu, şi căpitanul Ni
Colae Pleşoianu, comandantul companiei de soldaţi de la Iz
laz. Din anul 1837, cînd transilvanul Ioan Maiorescu s-a sta
bilit ca profesor la Crniova, Magheru a legat o strînsă priete
nie 3' cu el. În 1847 Maiorescu a devenit inspectorul ş00lilor 
din Oltenia şi Ir-a întîlnit mai frecvent pe Magheru, chiar la 
Caracal şi, desigur, la Craiova, prilej de a dezbate idei şi po
litica vremii. Prin intermediul ac2stuia Magheru s-a abonat 
ani de-a rîndul la gazetele şi foile literare ale Braşovulu'i. 32 

Ca ocîrmuitor al judeţului Romanaţi, Magheru îl sprijinea şi 
pe August Treboniu Laurenn în difuzarea „Magazinului istoric 
pentru Dacia". 33 

Anul 1948 este apogeul activităţii progresiste, revoluţio
riare, a lui Gheorghe Magheru. Revoluţia iniţiată de grupul 
„Frăţia" trebuia să înceapă sprijinită de braţul armat al lui 
'\iiagheru în districtul condus d·2 acesta, de aceea, sosind în 
ţară de la Paris, Bălcescu 1.-a căutat pe Magheru la Caracal, 
pentru a stabili programul ei. Nereuşind să-l întîlnească P·2 
prefectul Magheru în capita:a dis·trictului acestuin, Bălcescu 
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l-a rugat pe Cristian Tell, prietenul 1or apropiat, să-i vorbeas
că demnitarului de Romanaţi despre programul revoluţiei. 

Tell l-a căutat pe Magheru, după dorinţa lui Bălcescu, ex
punîndu-i programul. Mai tîrziu, cînd amîndoi vor fi exilaţii 
în urma revol·uţiei, Tell avea să-şi amintească de acest mo
ment : „Cu el ,(Magheru), am făcut primul legă.mint de a scă
pa ţara de pradă şi anarhie. Cu dînsul doresc, d-o fi să mai 
intru în ţară, să fiu !1Jedezliipiil:". 34 Asemenea prietienie exem
plară i-a unit pe cei doi gorjen'i în luptă, la bine şi la rău: 

Tell l-a vestit, la 2 iunie 1848, şi pe Nicolae Plieşoianu de 
începerea revoluţiei, soriindu-i pe înţelesul acestuia că „pă
rinţi!i demoazelii au primit cererea mea şi că o să vie cu mi
reasa la Izlaz pentru a face nunta". 35 La propunerea lui Tell. 
şi lia acceptul lui Magheru şi P!eşoianu, revoluţia avea să în
ceapă la Izlaz, în districtul Romanaţi, la 9 iunie 1848. 

Pentru declanşarea evenimentului,, .au sosit la Izlaz şi s-au 
întîlnit acolo, încă din 7 'iunie, Christian Tell, Ion Eliade, Şte
fan · Golesicu, Nicoliae Pleşoianu şi popa Şapcă. I-au scris lui 
Magheru despre prezenţa lor şi pregătirile ce se fac. 

In 9 iunie, la Izlaz, revoluţia a fost declanşată, după ros
tirea unei slujbe religioase şi sfinţirea steagului revoluţionar 
de popa Şapcă, prin citirea proclamaţiei cărtre ţară de Ion Eli
ade, cel ce a anunţat şi componenţa noulllli guvern provizoriu, 
format din cei de faţă şi Gheorghe Magheru, prefectul care 
era .absent. Guvernul provizor'iu a cerut în aceeaşi zi domnu
lui, lui Gheorghe Bibescu, să recunoască proc~·amaţia drept 
constituţie a ţării sau să abdice. 

Magheru este încunoştiinţat de Ion Eliade printr-o scri
soare asupra evenimentului : „Iub'itul meu domn, se alătură 
dtale adresa ce Guvernul provizoriu trimise m.-sale, domnului' 
ales Bibescul. Astăzi, după ţeremonie, plecarăm spre Caracal. 
De acolo îţi vom scrie ( ... )" 36 Magheru se deplasase însă în 
ziua de 9 iun'ie pînă aproape de :Izlaz, supraveghind succesul 
noului guvern. Eliade va afla despre vizita lui Magheru pînă: 
aproape de Izlaz şi desipre faptul că el nu a semnat scrisoarea 
către domn. Din prudenţă şi din respect faţă de omul Gheor
ghe Bibescu, care era originar de la Tîrgu-Jiu, Magheru n-a 
semnat scrisoarea către domnitor, dar nu s-a opus ei. Ellia<le, 
însă, crezîndu-J, „turburat" pe Magheru, nu-l întilneşte a doua 
zi şi-i sori1e, amînîr1d înrt:.revedell'lea cu încă o zi : „Cu destuilă în
tristare aflai printr-o scr'isoare că ai venit pînă lingă Izlaz şj 
nu ne-am putut întilni. Mîine la prînz să ne vedem săniătoşi .. 
Cu ven,ir~a lui Navara ~i d-lui Arcescu, aflai că n-ai iscălit 



adresa căotre fostul domn. Aceasta a fo;;t actul cu nr. 1 ce mi-a 
părut rău că amicul meu n-a figurat într-însul, cind sînt si
gur că va avea unul. din C·2'le mai frumoase roluri în lucrarea 
regeneraţiei. Crezîndu-te tot parte a guvernului provizo·riu, 
adresam această hîrtie către magistrat, iar nu către dt. Sînt 
trist fratele meu, că ai fost aşa de fără veste turburat, încît 
n-ai ştiut a profita de ocazie. 

Crede-mă că îţi doresc gloria mai mult decît insuţi dt 
( ••• )" 37 

La Cara·cal, în 11 iunie, guvernul provizoriu este întîm
pinat de Ghemghe Magheru şi dorobanţii din ora.ş, car·e îl pri
mesc cu ura:le, cu toate că mare:e vornic al ţării, Al. Villara, 
îi ceruse pref~ctului de Romanaţi siă-1, aresteze pe Ion Elia.de. 
În aceeaşi zi, revoluţia izbucnea victorios în Capitală, unde 
nepotul lui Magheru a citit proclamaţia. Guvernul de la Izlaz, 
din care făcea parte şi Gh·eo·rghe Magheru, numeşte în locul 
acestuia ca prefect de Romanaţi pe I. Arcescu. Astf.e:, Maghe
ru a intrat în focul! revoluţiei, cu toată răiSpunderea ce şi-o a
sumase, ·CU mult mai înainte, împreună cu Tell. 

Evenimentele se precipită zi de zi. Sîmbătă, 12 iunie, mem
brii guvernului provizoriu, 500 dorobanţi, şi o mulţime de să
teni pleacă la Craiova, unde cîrmuitor de Dolj era Iancu Bi
bescu, fratele 1domnito·rului, care fă·cea pregătiri de opoziţie 

prin colone:ul V1lădoianu, comandantul regimentului 1. Ma
gheru, însoţit de al1i 200 dorobanţi, se întilneşte lSeara, cu „ta
băra", la Coşoveni. La intrarea lor în Craiova, 1n duminica ur-. 
mătoare, Iancu Bibescu şi Vlădoianu părăsesc oraşul, iar {)fi.: 
cialităţile magistratului şi locuitorii îi primesc pe revoluţionari 
cu pîine şi sare, în piaţa de la Şcoala centrală. Ioan Maiores
cu, prietenul lui Magheru, citeşte prot ~.arnaţia pentru orăşeni, 
în faţa şcolii, iar Eliade pentru oficialităţile loca,le, într-o sală 
a şcolii. Reacţiunea a încercat arestarea guvernu:ui provizo
riu, dar intervenţia lui Magheru a stăvilit suocesul ei.. La Cra
iova, Magheru şi guvernu], provizoriu au rămas tr·ei zile, apoi 
au plecat la Bucureşti, sub escorta ·oastei lui N. Pleşoianu. 38 

Fiind la Craiova, guvernul provizoriu a trimis proclama
ţia şi instrucţiuni de aplicare la Gorj. 1n 14 iunie, a numit noi, 
administratori de judeţe : Barbu Vlădoianu ila Gorj, D. Fili
şanu la Dolj, Grigore Bengescu I.a Mehedinţi, C. Cerchez la 
VîJcea şi N. Opran la Romanaţi. 39 Ulterior unii dintre aceştia 
au fost schimbaţi. 
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După alte trei zile guvernul provizoriu ajunge la Bucu
reşti. în 18 iunie, Magheru este numit, căpitan general al tu-; 
turor trupelor neregulate de dorobanţi şi panduri din Româ
nia şi inspector general al1 tuturor gvardiilor naţionale, 40 dar 
este lăsat să plece din Bucureşti în Oltenia, p·wtru organiza
rea armatei, abia la 12 iulie, 41 după aproape o lună, ceea ce 
a dat posibilitatea recţiunii de a hotărî soarta revo1uţiei. 

Din Oltenia, Magheru îşi recrutează dorobanţii pentru ta
băra de la Rîureni-Vîilcea, în iulie-august 1848. 42 Abia în 
septembrie a putut strînge şi o parte dintre panduri. Informa1! 
mereu de Ten prin scrisori, 43 d·espre situaţia din Bucureşti, ,a 
ajuns la conoluzia necesităţii luptei armate pentru salvar·ea re
voluţi-ei. De aceea, îi scria lui P:eşoianu : „( ... ) inamicii noş
tri, nemulţumiţi cu toate concesiile ce s-au fă-cut, au hotărît 
a noastră pierdere şi sclavie ( ... ). M-.am gîndit în tot timpu: 
cum am putea siluji-o mai bine şi m-am pătruns că numai fă
cînd o împotrivire disperată am putea scăpa onoarea revolu-
ţiei noastre şi viitorul, poporului român". ~4 . 

„Concesiile" pentru boieri însemnau abaterea Guv·ernu
iui provizoriu de la artkolul 13 din proic~amaţie, referitor la 
împroprietărirea dăcaşilor. întîrzierea aleg-erilor pentru con
stituantă era o altă greşeală. Magheru, un revoluţionar clar
văzător, şi-a dat seama şi de faptul că rezistenţa armată nu 
va fi cu izbîndă deplină dacă nu vor fi împroprietăriţi clăca
şii. Convins de necesitatea înfăptuirii aicestui deziderat, d·eşi 
era boier şi avea _proprietăţi, îi scria lui C.A. Rosetti, la 5 sep
tembrie 1848 : „ar fi neapărată trebuinţă ca Ministerul din 
Lăuntru să obşt-ească în ţară ac:<Um pe dată, emanciparea com
pletă a clăcşaHor". 45 Guvernul nu a aplicat, însă, Constituţia, 
nu a sprijinit clăicaşii, subminind succesul revoluţiei. 

In septembrie 1848, apare un nou element, decisiv în cel 
mai înalt grad pentru înfrîngerea revoluţiei, intervenţia arma
tă a trupelor ruseşti şi tur·ceşti. Luptele din Dealul Spirii, din, 
13 septembrie, nu-l sperie pe comandantul general al oştirii 
revoluţiei. 

Istoria va trebui să recunoască că generalul Gheorghe 
Magheru, văzînd contradiţiil.e Guvernului provizo·riu şi imi
nenţa trupelor străine împotriva acestuia, şi-a luat asupra sa, 
ca un mare revoluţionar, sardna apărării revo1luţiei de '..a 1848. 
Ca şi Tudor Vladimirescu la 23 ianuarie 1821, Gheorghe Ma,
gheru lansează, la 14 septembrie 1848, o Prodamaţi-e către po
por, chemîndu-ll la luptă cu astfel de cuvinte : „Aid-eţi dar, f.ra
'ţii m~ rotnMii ! A1e:rgaţi cu orice a~e v~ţi avea, securi, lănci, 

383 



coase, puşti...- alergaţi sub steagul libertăţii şi aideţi cu toţii 
să ne luptăm şi să păstrăm sfintele dr2pturi ce păgînii vor să 
ni le hrălpească !". "6 Conducătorul oştirii popu~are nu recu
noştea reinstituirea guvernu:ui parlam-:mtar de la 13 S·2ptem-
brie 1848 şi se adresa sultanului turcilor, ·cu deosebită îndrăz-: 
neală cerindu-i să respecte autonomia ţării. În tabăra regene-· 
raţiei de la Rîur-eni soseau tot mai mu'.ţi oameni din pop:.ir 
pentru a-şi jertfi viaţa în cauza revol'llţiei." 

În această situaţie, tuITii şi ruşii îşi îndreaptă oştirea nu, 
meroasă spre Rîureni. Forţele potrivni>Ce depăş2sc ca număr 
de {)ameni şi ca dotare de luptă oştirea populară condusă de 
Magheru. La 21 sept:embrie se publkă somaţia turcilor cătm 
g:eneralul român, ca o declaraţie d·2 război. Ted şi E:,:ade îi 
scriau comandantu:ui oştirii formate în Valahia Mică înd2m
nuri d··2 evitare a vărsării de sînge într-o măce'.ărie fără iz
bîndă pentru români. Consularii străini, îndeosebi cel englez, 
intervin pentru renunţarea la luptă. 

Generalul Magheru, .lucid ca în atîtea situaţii de luptă, 

strîng-e consiliul comandanţHor de la Rîureni, în seara zilei de 
27 septembrie, şi, împreună hotărăsc dizolvarea taberei de re
zistenţă. La 28 septembrie 1848, generalul predă armele şi mu
niţiik~ administratorului din Vîlcea, ia paşapoarte p·2ntru el 
şi ofiţerii săi şi trece, odată cu ei, munţii, la Sibiu, 48 în exi-' 
l•ul care va dura nouă 1ani. 

Genera:ul Puchner, comandantul habsburg de :a Sibiu, a 
poftit „poli-ti.cos" pe cei 34 :emigranţi români din toamna lui 
~848, capi a.i revo1luţiei, să păirăsieaiscă Tranis.i1lv.ani.a. Maghe!ru, 
după încer·carea nereuşită de .a se uni cu armata lui Kossouuh, 
pleacă silit, la 9/21 noiembrie 1848, pentru a ·continua exilul 
în Europa, cu destinaţia iniţială Frankfurt. S-a stabilit, însă, 
la Viena. 

Timpul exilului a fost o luptă C{)ntinuă dusă de Magheru'. 
în străinătate pentru independenţa patriei. Un m€Jnoriu .al său 
din 1854 a fost bine primit la Constantinopol, •9 după cum a
precia Ion Ghiiea. 

După reîntoarcerea în ţară la 1856, Magheru a jucat un 
rol important în acţiunil:e politice care au pregătit mar·ele act 
istoric al Unirii Frincipatelor Române, a Moldovei cu Ţara 
Românească. Ca mare proprietar, în rang de paharnic de la 
1857, va fi deputat în Divanul ad-hoc. 

După 1864, Maghern a militat pentru independenţa şi 
consolidarea statului român, pentru propăşirea naţională. In 
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1877, bă trîn fiind, salu ta cu admiraţie trupele române afla te 
în marş la Calafat pentru a trece Dunărea împotriva turci
lor. 50 A trăit momentul el·iberării României de sub jugul tur
cesc. 

Generalul Gheorghe Magheru a murit la 76 ani~ în 30 
martie 1880, la Bucureşti, 51 unde se afla bolnav. Rămălşiţela 
sale pămînteşti au fost aduse la Tîrgu-Jiu şi înmormîntate în 
cimitirul oraşului. Pe crueea de mormînt s-a scris : „Trecăto
rule, aici repauzează generalilll Gheorghe Magheru, născut în 
1804 şi decedat la 1880, luptător fără preg.et pentru mări;rea 
ţării sale, penku triumful dreptăţii şi democraţiei. Eternă fie-i 
memoria !". Etern să-i fim recunoscători ! 
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