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UN PROGRAM ELABORAT
DE REVOLUŢIONARII CRAIOVENI
LA 1 848
AURELÎA FLORESCU

·

Două documente descoperite la Craiova1 aduc noi informaţii privind
activitatea desfăşurată de fruntaşii paşoptişti în capitala Olteniei, în
perioada premergătoare declanşării revoluţiei de la 1 848. Redactate în
limba română în scrierea de tranziţie, pe un număr de 8 pagini nenu
merotate, de format 2°, avînd dimensiunile 2 1 ,5 X 34 cm, documentele
reprezintă ciorna unui manuscris din care s-a păstrat finalul unui Program
urmat de un manifest intitulat Ro mânii din Principatele Moldavia şi
România. Că este o ciornă, o demonstrează penele dese din text cu trimi
teri marginale, înlocuirea unor cuvinte sau sintagme prin altele, observîn
du-se şi aspectul caligrafiei care dă de înţeles, de la prima vedere, că este
vorba de un material în lucru. Ultima pagină scrisă este ştearsă cu cer
neală deasupra pentru a nu se înţelege textul.
Documentele nu sînt datate, nici semnate - elemente stabilite cu destul
de mare pi:ecizie pe baza conţinutului lor. Concluzia desprinsă în urma
comparării scrisului cu alte documente2 păstrate din perioada respectivă
confirmă, în mod cert, că autor u l lor este Ioan Maiorescu, fost profesor şi
director al Şcolii Centrale din Craiova3. Documentele au fost redactate
după 15 martie 1 848, mai precis după Dieta Ungariei citată în Program,
căre a decretat încetarea robo.telor4. Totodată, menţionăm că ele au fost
redactate înainte de declan�area a cţiunii revoluţionare ce preconiza ca în
frunte să-l aibă pe domnitorul ţării, Gheorghe Bibescu. Această dată a
fost fixată nu mai tîrziu de 1 1 / 2 3 aprilie 1 848, întrucît atunci prezenţa lui
Ioan Maiorescu era semnalată în Bucureşti, pentru a intra într-o audienţă
la dormitor în probleme ce încercăm să le legăm de conţinutul manifes
tului5.
1 Se a flă fa Complexul muzeal j udeţean Dolj, donate de A. ' Florescu.
2 N. Bănescu, V. Mihăilescu Ioan Maiorescu, Scriere comemorativă cu prilejul
centenarului naşterii lui, 1 811-1 9 1 1 , Tipografia românească, Bucureşti, 1912, facsimil
p. 490 ; facsimile din sc riso ril e datate 26 augiUSt 1838 şi 30 mai 1843, Iaşi, semnate
de Ioan MaioreS<'U, publicate in cartea G. Bariţ şi contemporanii săi, Vol. I, F.cli
tura Minerva, Bucureşti, 1973, p. 205.
3 A fost profesor şi director -intre anii 1837,--- 1 848 cu o întrerupere intre anii
1842-1843 ; N. Bănescu, V. Mihăilescu, op. cit. ; N. Andrei, Ant de lumină. Istoria
Liceului Nicolae Bălcescu din Craiova, Editura „Scrisul românesc", Craiova, 1976,

p. 332-347..
�

George Bariţiu, „Gazeta de TNlnsilvaniau , XI, 1848, nr. 22, 15 martie st. v.,

p. 90-;--9 1.

5 Cornelia B odea
1848 la românt, O istorie în date şi mărturii (în continniare
prescurtat 1848 la români. . .) Editura şti inţifică şi enciclopedică, Bucureşti, 1982,
p. 411 ; Ioan Axente s-a in tilnit cu Ioan Maiorescu la B ucureşti şi i-a scris lui
Simion Bămuţiu la Sibiu despre aceasta : „cred dl-ti va fi scris dumnealui mai
lung despre acestea".
,
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Programul, care constituie subiectul prezentului studiu, conţine, în
ciorna descoperită, articolul 6 aproape în întregime, precum şi articolele
7, 8 , 9, 1 0 , 1 1 . Pentru a putea face referiri la el, îl redăm în anexă, în
transliteraţie, cu jntroducerea penelor în text6.
Întrucît din document lipseşte începutul care ar fi putut lămuri mai
bine problema, ne-am întrebat, pe bună dreptate, care era menirea lui .
Datorită faptului că se cunosc destul de pu ţi ne documente despre eveni
mentele petrecute la Craiova în această perioadă, am putut formula urmă
toarele supoziţii :
1 . Articolele cuprinse în Program au fost redactate de Ioan Maiorescu
pentru a fi trimise lui George Bariţiu la Braşov cu scopul de a le publica
în „Gazeta de Transilvania", aşa cum procedase şi August Treboniu .
Laurian
cu Cererile românilor formulate si trimise de el de la Bucuresti7
.
l a 8 / 2 0 aprilie 1 8 4 8 . Cu prilejul publicării corespondenţei dintre I � an
Maiorescu şi George Bariţiu8, în studiul introductiv, T. Morariu menţiona :
„George Bariţ îi solicită permanent sfatul în chestiuni importante, îndeo
sebi privind atitudinea „Gazetei de Transilvania" faţă de principate".
Dar, fiind redactat de Ioan Maiorescu dµpă 1 5 martie 1 848, Programul
trimis este posibil să se fi pierdut, deoarece George Bariţiu, între 25 / 1 2
11nrtie
15/3 iunie 1 84 8 , . se afla refugiat l a Cîmpina9. Dacă, totuşi, a
ajuns la Braşov, fiind păstrat pentru a fi fost publicat mai tîrziu (după
întoarcerea lui George Bariţiu din refugiu), este posibil să se fi aflat la
un loc cu corespondenţa acestuia, aruncată în foc de proprietara imobi
lului unde a locuit George Bariţiu10.
2. E'>te posibil ca Programul să fi fost trimis lui Simiori Bărnuţiu c a o
propunere, în vederea redactării formulărilor ce aveau să se prezinte pe
Cîmpia Libertăţii de la Blaj la 3/ 1 5 mai 1 848 . Conţinutul lui demonstrează
că Ioan Maiorescu n-a fost străin de propunerea lui Aron Pumnul de a se
face o adunare la Blaj , unde revoluţionarii ardeleni urmau să formuleze
cererile ce trebuiau să fie prezentate la dieta e].in luna următoare „sfătu
indu-ne unul cu altul ce avem lipsă mai mare să cerem"11• întrucît arde
lenii din Bucureşti au cunoscut şi, în final', au participat la Xdunarea de
la Blaj , este neîndoios că şi ardelenii din Craiova erau la curent cu tot ce
se intreprindea dincolo de munţi.
I rt formaţia că Ioan Maiorescu ar fi trimis o scrisoare lui Simion Bărnuţiu,
al cărei cuprins îl bănuim, şi care ar fi putut fi chiar Programul, o avem
dintr-o scrisoare a lui Ioan Axente care l-a întîlnit pe acesta în Bucureşti .
in luna aprilie12. De altfel, se observă că articolele din Programul lui Ioan
Maiorescu au fost analizate şi luate în consideraţie pentru formularea
revendicărilor, de la Adunarea de la Blaj, dată fiind concordanţa de idei.
·

·

-

·

·

Numerotarea artkolelor făcută de noi s-a pus intre paranteze, intrucit în.
ciornă este modificată ordinea.
7 Cornelia Boclea, op. cit., p. 409.
8 G. Bariţ şt contemporanii săt, voi. I , Editura Minerva, Bucureşti, 1973, p. 204.
9 I bidem, p. 314.
10 I bidem, p. 313.
1 1 Manifestul lui Aron Pumnu)., publicat de V. Cheresteş.iu în Adunarea naţip...
nală de la Blaj, 3-5 (15-17 J mcit 1848, Editura. ştiinţifică, Bucureşti, )966, p. 218.
12 Cornelia Bod ea, op. cit., p. 4 11 ; Scrisoarea lui Ioan Axente ( = Sever) din
6 aprilie 1848 adresată lui Simion Bămutiu.
6

·

·

·
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3. Ideile ce străbat aceste şase articole, păstrate dintr-un program ini
ţial de cel puţin 1 1 articole, se raliază diferitelor programe ce s-au propus
în anul 1 848 pentru schimbarea unei ordini social-politice învechite, de
către toate provinciile româneşti : Moldova, Muntenia, Transilvania şi
Banat13. Este posibil ca acest Program, pornit din inima Olteniei, să fi fost
redactat de Ioan Maiorescu, ardelean de origine, aflat în fruntea unui grup
de revoluţionari din regiunea istorică în care locuia în acel timp - foarte
buni cunoscători ai situaţiei interne dar şi internaţionale - şi că el să fi
reprezentat revendicările unei revoluţii generale ce se preconiza a româ
nilor din toate provinciile. Cum altfel ar putea fi privit acel memorabil
articol al 8-lea din Program (în numerotarea autorului - al IX-lea), în

care se face o propunere. excepţională inedită, de unire -într-un stat inde
pendent cu numele de România ?
Despre constituirea unui stat Daco-România se discuta curent în ·
această perioadă în cercurile' de intelectuali patrioţi din Moldova şi Mun
tenia. În acela.şi timp, se vorbea despre un memoriu trimis de la Craiova
domnitorului Gheorghe Bibescu, care conţinea un proiect de constituire
a unui regat dacic- sub domnia lui. Pînă în prezent nu s-a găsit un docu
ment cu un asemenea conţinut, dar cîteva informaţii menţionate în publi
caţiile despre revoluţia de la 1 848 amintesc despre existenţa lui. Cornelia
Bodea, în cartea Lupta românilor pentru unitate naţională; 1 834-1 84914,
precizează că se cunoştea despre acest proiect din episodul evocat de
George Bariţiu în legătură cu întîlnirea care a avut loc intre el şi Bibescu
în vara anului 1 848. Atunci domnitorul avea în mînă un memoriu � după ·
cL1m relatează Bariţiu - şi -l întreba : „Cum voiţi Dvs. să realizaţi punctele
memorandului de la Craiova ?" Domnitorul aprecia planul ca ieşit din
ideile unei societăţi de conspiratori, care avea în frunte pe Ioan Maio
rescu15. La întîlnirea respectivă, Bariţiu avea aerul omului cu totul străin
de astfel de proiecte, deşi domnitorul, cunoscînd prietenia dintre cei · doi
ardeleni, se aştepta să afle amănunte în legătură cu proiectul16. Cornelia
Bodea precizează în lucrarea citată că se discuta la sfîrşitul lui mai 1 848
despre o asociaţie patriotică moldo-munteană „Panromânia", care avea
ţelul unirii într-un singur stat a tuturor provinciilor şi ţinuturilor româ
neşti şi intenţia de a pune noul stat unitar sub supremaţia coroanei de
Austria17. Autoarea ia, ca atare, în consideraţie „memoriul de la Craiova",
concluzionînd că se poate vorbi de o orientare a revoluţiei „panromâneşti"
înainte de sosireâ grupului de revoluţionari de la ParislB.
13 Au.relia Florescu, u n \ program · elaborat de revoluţionarii craioveni la 1 848,
în „Ramuri", nr. 6, 1988, p. 1 şi 13.
1" Cornelia Bodea,
Lupta românilor pentru unitate naţională, 1 834-1849 (în
continuare prescurtat Lupta românilor. „), Editura Academiei, B ucureşti, 1967, p. 127.
Aceeaşi întîlnire este relatată şi în cartea lui Apostol Stan, ,Revoluţia română
de la 1848, Editura ştiinţifică şi enciclopedică, 1987, fără a aduce nimic nou în
problemă.
1 5 Cornelia Bodea, Lupta românilor... p . 128. Se poate ca George Bariţiu să ·
nu fi ştiut de memoriul trimis de -Ioan Maiorescu lui Gheorghe Bibescu, intrucît
în ,acea perioadă se afla în exil la Cimpina.
15 Cornelia Bodea, Lupta românilor„„ p. 128-129.
. 17 Anul 1 848 în Principatele Române, Acte şi documente, vol. I, Bucureşti,
1 902-1910, p. 404, notiţa din „Le Constitutionnel" din 18 iulie stil nou ; (in con
tinJUare prescurtarea Anul 1848.„).
1s CCtrnelia Bodea, Lupta românilor . , p. 129.
·

..
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Articolul al 8-lea din Program aduce o mărturie de necontestat în
această discuţie, aceea că, într-adevăr, la Craiova S-'a lucrat un asemenea
proiect de unire. Se demonstrează că se făceau pregătiri pentru o revoluţie,
că nu se aştepta venirea grupului de revoluţionari de la Paris şi că pregă
tirile erau determinate de cunoaşterea, în primul rînd, a situaţiei din ţară.
De altfel, nu întîmplător capitala Olteniei a fost aleasă drept centru al
revoluţiei de către Guvernul Provizoriu, care, după declanşarea ei la
9 iunie 1 848, pe Cîmpia Islazului, s-a întrunit la Craiova. Un exemplu sem
nificativ Î n acest Sens îl constituie Însăşi COreSpQndenţa dintre cei doi
prieteni, Ioan Maiorescu şi Gheorghe Magheru19, cîrmuitorul judeţului Rc
manaţi şi comandantul garnizoanei Caracal, pentru a atrage şi implica ar
mata în lupta de apărare a revoluţiei, cum aveau să confirme evenimentel,e de după declanşarea acesteia.
Din cuprinsul articolului al 8-lea se observă gîndirea progresistă a lui
Ioan Maiorescu care preconiza necesitatea unei alianţe sincere a popoa
relor maghiar şi român, aşa cum s-a cerut mai tîrziu în Programul Adunării
de la Lugoj20. Ideea era enunţată şi într-un articol publicat la 1 8 aprilie
1 84 8 în „Wiener Zeitung" care susţinea unirea celor două principate :
„Este destul să aruncăm o privire asupra hărţii pentru a ne cortvinge că
Austria trebuie să sprijine în interesul propriu şi în cel al Europei întregi
cu toată tăria năzuinţele de eliberare ale moldavo-românilor" 21 .
Ioan Maiorescu, alături de ceilalţi revoluţionavi craioveni, milita pentru
refacerea unităţii întrucît „numai supt aceste condiţiuni va mai putea
contribui poporul român pentru susţinerea, apărarea şi fericirea patriei
comune"22, adică a unui stat „neatîrnat supt nume de România"23. Ioan
Maiorescu considera că, î n evoluţia lor istorică, provinciile româneşti au
format o unitate politico-statală dezmembrată datorită anexiunilor teri
toriale înfăptuite de marile puteri prin tratatele de la Karlovitz (1 699),
Kuciuc-Kainargi ( 1 774) şi Bucureşti ( 1 8 1 2) .
Documentele redactate de Ioan Maiorescu la Craiova în vederea pregă
tirii desfăşurării evenimentelor de la 1 848 s-au pierdut, dat fiind împre
jurările vitrege în care familia sa a părăsit Craiova după înăbuşirea revoluţiei, lucrările sale rămase acasă fiind probabil distruse de autorităţi24.
El însuşi arată într-o scrisoare către George Bariţiu că : „Studiele mele
literarie, ce pq.rte le continuu, parte le refac din nou, pierdute fiind rri'are
parte din cele făcute pînă la 1 848"25• Dar ciorna manuscriselor descoperite
·

19

�0
21

n

Arh. St. Craiova, fond Gheorghe Magheru, pachet XIV ; b�s./8 ; XLII, bis . / 10 .
V. Cheresteşiu, op. cit., p. 523.
Ibidem, p. 345.
Programul de la 1 848, Craiova, f. 1.

23 Ibidem.
2� Scri50area publfoată în Anul 1 848 ... , tom. IV, p. 224, trimisă lui A. G. Golescu
la 6 septembrie 1848 ; Intregul „calabalk" - lucrurile sale, de fapt - a rămas închis

într-una din încăperile Şcolii Centrale din Craiova. La 20 martie 1850 J:oan Maio
rescu, revenit fa ţară, roagă ca acestea să-i fie trimise La Braşov, unde i se sta
bilise famili'a Eforia Şcoalelor a dat încuviinţare abia peste un an, la 22 iunie
1851 (Arh. St. Craiova, Fond Colegiu, dos. 4/1837, f. 28 şi 43 ; Apud N. Andrei,
op. cit., p. 343-344).
•
25 George Bariţ Şi contemporanii săi, val. I, Corespondenţă primită de la Aaron
Florian, August Treboniu Laurian şi Ioan Maiorescu, ediţie de Ştefan Pascu, Iosif
Pervain, Ion Chindri11 şi Titus Moraru, Editura Minerva, Bucureşti, 1973, p. 208.
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dovedeşte că planul gîndit cu mult înainte de declanşarea evenimentelor
revoluţionare a rămas în mintea sa clarvăzătoare. Ca atare, reprezentind
Ţara Românească în calitate de agent diplomatic la Frankfurt, nu a ezitat
să intre în audienţă la autorităţi pentru a face cunoscută cauza naţională
românească, redactînd acolo trei memorii care au la bază, în esenţă, ideea
enunţată în Programul din 1 84 8 , referitoare la unire: El însuşi relatează
în scrisoarea din 14/26 septembrie 1 848, trimisă lui A. G. Golescu26, despre
demersurile interprinse pentru realizarea unirii Ţării Româneşti, Moldo
vei, Transilvania şi Bucovinei .
Este de presupus că acest Program constituie chiar memoriul trimis
domnitorului Bibescu, deoarece problemele ridicate în el au fost discutate,
cum am văzut, de către cei doi. Este vorba, mai ales, de articolul 7 refe
ri tor la desfiinţarea robotelor prin despăgubirea proprietarilor de către
stat, pe care autorul o propune să se aplice în Muntenia şi, eventual, în
viitorul stat unit, deci şi î n Moldova. S e cunoaşte, în acest sens, răspunsul
dat de către domnitor, cu prilejul audienţei pe care i-a acordat-o 'în luna
aprilie 1848 : „ Eu ştiu M(aiorescu) că ţăranu nu poate fi niciodată mulţu
mit pînă nu va avea şi el proprietatea sa, dar ce să fac, eu nu poci face
singur nimica ?"27.
In celelalte articole din Program care s-au păstrat, Ioan Maiorescu ri
dică probleme ce aveau să fie menţionate şi în Adunările de la Blaj şi Cle
la Lugoj28. Astfel, se prevedea necesitatea existenţei Episcopiilor pentru
românii neuniţi, a Episcopilor şi a unui Mitropolit în fruntea lor, în Tran
silvania. Legile votate de către Dieta Ungariei ignorau în mod conştient
faptul că Ungaria era un stat multindţional. Nu se lua în consideraţie limba
şi religia deosebită a diferitelor naţionalităţi. Acest lucru era foarte bine
cunoscut de Ioan Maiorescu şi, în consecinţă, în articolul 6 el propunea în
mod expres ca „limba desbaterilor şi a actelor sinoidale„. a învăţăturei
şi a cultului peste tot va fi limba naţională română". In această perioadă,
arată şi Cornelia Bodea, „limba naţională era„. ridicată la rangul oficial
de factor politic indispensabil pentru triumful mişcării naţionale"29.
Apoi mai sînt menţionate în Program cerinţele pentru ridicarea caran
tinelor şi liber�atea comerţului, idei care, de asemenea, au făcut parte din
programul Adunării naţionale de la Blaj. Şi aceste cerinţe erau justificate.
Ele sprijineau, în fapt, unitatea economică a Transilvaniei cu principatele
Moldova şi Muntenia. Se urmărea, astfel, întregirea pieţei naţionale româ
neşti, existentă dej a prin desfiinţarea vămii dintre cele două principate.
Documentul prezentat de noi, datat în perioada 15 martie
1 1 aprilie
1848, aduce un plus de informaţii şi mărturii preţioase privind activitatea
revoluţionarilor craioveni în preajma declanşării ·revoluţiei. Este cunoscută
o parte din corespondenţa lui Ioan Mai orescu cu GeoI'lge Bariţiu, publicată
în monografia Ioan Maiorescu30 şi în G. Bariţ şi contemporanii săi31, de
asemenea corespondenţa dintre Ioan Maiorescu şi Gheorghe Magheru32,
-

26

N. Bănescu, V. Mihăilescu, op. cit., p. 490.
27 Cornelia Bodea, Anul 1 84 8 la români..„ p. 4 1 1 .
2s V. Cheresteştiu, op. ctt. , p . 522.
29 Cornelia Bcxlea, Lupta romdntlor.„, p, 94.
30 N. Bănescu, V. Mihăileoou, op. cit.
31 George Bariţ şi contemporanii săi, vol. I, Editura Minerva, Bucureşti, 1973
32

Arh. St. Craiova, Fond Magheru, pachet XIV, bis„/8.
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Dar "lacune există încă datorită distrugerii documentelor vremii ; astfel,

corespondenţa dintre Ioan Maiorescu şi George Bariţiu se î ntrerupe între
1. martie şi 1 0 / 22 septembrie 1 84833. Se intuia că Ioan Maiorescu a desfă

şurat o bogată activitate

revoluţionară la

Craiova, . ultimul

document

publicat34 vorbind chiar despre aceasta. Dar alte mărturii concrete nu s-.au
găsit. Tocmai de aceea valoarea documentului · de faţă este mai mare
el
�

suplineşte lipsa celorlalte ş i dă posibilitatea extinderii ş i cunoaşterii a tot

ce a reprezentat Ioan ·Maiores.cu, precizează şi fixează rolul său în perioada
de pregătire a revoluţiei, despre care se cunosc atît de 1..puţine date.

ANEXĂ

Programul elaborat la Craiova

/VI/

„.„d .i'n

Ba�atu

şi

Ungaria

să-şi

: 15 martie-11

aibă

Episcopii

şi

aprilie 1848

Episcopiile

lor

speciale.

precum şi un Mitropolit propriu pentru toţi românii neuniţi ; asemenea Die
cesele române unite, fiind mai vîrtbs cea din Transilvania peste m ăsură mare,
să se împarţă împreună cu cea de la Oradie, ca s ă se formeze

4

dieceze egale,

supt un Mitropolitu. Spre acest scopu să se restab ileze Mitropolia de la Blaju.

Parohiile române ce se ţinu ,de D. Muncaci ului să se foto(a)rcă la a Oradiei.
Să se înfiinţeze in toate diecezele unite şi neunite cite un seminariu pentru

clerul tînăru. Episcopii şi Popii români să se bucure de toate foloasele, drep
turile de care se bucură Episcopii şi preoţii celorlalte confesiuni. L i mba des
baterilor şi

a

a invăţăturei

VH

pînă acum.

actelor sinoidale,

a

consistoriilor, a curespundinţilor eclesiastice,

şi a cultului peste tot va

fi limba

naţională

română,

ca

şi

· Afară de aceste, românii îmbrăţişează ·toate cere1·ile liberale cite · s-au făcut
<le către cetăţile şi comitatele Ungariei şi Ardealului, cerind rnai vîrtosu, ca
' despăgubirea proprietarilor

de moşii, cu desfiinţarea robotelor, să nu

pe ţărani ci pe statu, cum s-a determinatu în Dieta Ungariei.

/VIII/ In · urmă

românii din

cază

Imperiul Austriei, simţindu �ă principatele Moldav ia

şi România au de la s oarte tot un destinu cu Traruilvania ... ceru . . . emanci

parea totală ·a acestor 2 Prirn.cipate, şi formarea din ele a unui regatu neatîr
natu supt nume de România .. . I� Congresul de la Karloviţ anul 1699 Poarta
a d eclarat legaţilor Poloniei că nu le poate da Moldavia pentru că ea e liberă,
nu e luată cu sabia, ci închinată de bună voie.
de atunci de la Moldia în anul
·
contra tractatelor . . .

Prin urmare ce s-a ruptu

1717 şi 1 8 1 2 este ruptu pe nedreptul şi in

IX

Ridicarea carantinelor

/XI/

Românii încredinţaţi că în cererea lor nu se cuprinde

X

Liber comercful literar între .statele Austriei . şi Principatele române.
nici un separatism u

teritorialu, nici putere legislativă şi administrativă politică specială, ci numai

garanţia naţiunalităţei şi a neatirnăref bisericei lor, speră că aceste cereri
li se vor realiza,

contribui

popuLul

că

credu că

rQmân·

numai

supt aceste

pentru susţinerea,

condiţi\lni va

apărairea

şi

mai putea·

ferkirea

Patriei

comun e" .

33 George Bariţ şt contemporanii săi, Voi. I, p. 313.
· 34 Documentele revoluţiei de la 1 848, Ţara Românească, Bucureşti, Editura Aca

demiei, 1982,

p.

19,

https://biblioteca-digitala.ro

67

ISTORIE

UN PROGRAMME I NEDIT ELABORil: PAR LES Rf.:VOLUTIONNAIRES
DE CRAIOVA EN 1848
Resume

L'auteur de I'article a decouvert un programme inedit elabore en

I'annee

1848 qui present des nouveaux informatibns sur I'activite deployee par Ies revo

lutionnaires de Ia viile de Craiova.
Le · Programme a ete redige par Ioan Maiorescu qui a ete le professeur et Ie
directeur de l'Ecole. Centrale de Ia ville de Craiova. Les idees qui traversent Ies
six articles du Programme qui ont conserves se ralllent aux autres programmes
qui ont ete rediges au printemPS de l'annee 1848 .pour le changement de . I'ordre
social-politique vieilli.
Le Programme presente Ies revendications pour declencher une revolution ge
nerale des Roumains des toutes )es provinces. Les revolutionnaires de Ia viile de
Craiova ont ete penetres de I'idee de I'unite nationale et ils ont propages I'union
des toutes Ies provinces roumains en un etat inde1>endant sous Ie nom de La Rou
manie.
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