GOLEŞTII ŞI UNITATEA NAŢIONALA lN TIMPUL
REVOLUŢIEI ROMANE DE LA 1 848-1849.
Vasile Novac

Goleşti au considerat realizarea unităţii naţionale a tuturor provin
ciilor româneşti ca unul din obiectivele
cele mai importante pentru
care erau gata să facă toate sacrificiile ce se impuneau.
Banul Radu Golescu (1746-1 8 1 8) face parte din iniţiatorii munteni
ai Societăţii filozofeşti a neamului românesc în marele prinţipatul Ar
dealului (1795) 1• Fiul său, Gheorghe Golescu, considera că "pe vremea
domnului cel nemuritor, Mihai Vodă cel Viteaz" era ţara noastră "în
veacul ei cel de aur" :J, iar în introducerea la gramatica sa, publicată în
1 840 propunea un congres al învăţaţilor din toate ţările române pentru
stabilirea unei scrieri şi gramatici unice. Fratele acestuia, Constantin
Golescu, publica, în 1 826, "Adunare de tractaturile dintre prea puter
nica împărăţie a Rusiei şi Inalta Poartă, însă acelea numai, care sînt
pe seama Prinţipaturilor Valahiei şi Moldaviei. 'lncepute de la pacea ce
s-au săvîrşit la Kainargic în anul 1 774 şi pînă la cea de acum de la
Akerman".
Pentru fiii lui Gheorghe şi ai lui Constantin Golescu, lupta pentru
unitate naiţonală devenise una din sarcinile de zi de zi pe care şi-o pro
puseseră, una din coordonatele existenţei lor.
Radu şi Alexandru C . Golescu, precum şi vărul lor, A. G. Golescu,
erau dintre cei mai activi tineri studenţi români din Paris, care-şi pro
puseseră o organizare a insurecţionării tuturor ţărilor române, sub con
ducerea lui Ion Cîmpineanu şi în colaborare cu emigraţia polonă, con
dusă de prinţul Adam Czartoryski, în scopul realizării unui stat româ
nesc unitar şi independent. Spre acest sfîrşit, Radu C. Golescu are, în
octombrie 1 837, mai multe întrevederi cu A. Czartoryski, cu care era şi
în corespondenţă. La 2 1 octombrie 1 837, solicita prinţului polonez o u l 
timă întrevedere. ln vederea trecerii
la acţiune, Radu şi Alexandru
Pop Gh., Dinicu Golescu, Ed. tineretului, (Buc.) , 1968, p. 1 2.
Cuvînt în Obşteasca Adunare, Complexul muzeal Golcşl l ,
n r . inv., 1326111320.
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C. Golescu pleacă spre Bucureşti,
în iulie 1 838. După ajungerea lor
"în capitala viitoarei Dacii mari", cum se exprima A.C. Golescu-Albu,
se elaborează, la 1 noiembrie 1 838 "Declaraţia de principii a partidei
naţionale" sau "Act de unire şi independenţă" 1•
La 20 august 1839, A.G. Golescu, D. Brătianu şi Ion Ghica semnează
actul de constituire a "Societăţii pentru învăţătura poporului român",
formă legală de luptă pentru unitate naţională. Peste două luni, aflăm
din scrisoarea lui A. G. Golescu către Nicolae Creţulescu de aderarea
moldovenilor la acţiune. :.!
După călătoria din 1 839 a lui Nicolae Bălcescu în Banat, în scopul
stabilirii de contacte cu fraţii de peste munţi în vederea realizării uni
tăţii naţionale, în vara anului 1 840, A.C. Golescu merge la Borsec şi,
în toamna anului 1 8'40, pînă prin 1 842, la Viena, în vederea realizării
aceluiaşi nobil ţel 3.
Goleştii sînt membri activi ai Frăţiei, ai faţadei ei literare : Socie
tatea literară, ai Asociaţiei literare a României şi ai Societăţii studen
ţilor români din Paris, care militau, printre altele, şi pentru unitate na
ţională.
Ideea unităţii naţionale, ca scop al luptei românilor, este exprimată,
la 1 ianuarie 1847, în discursul lui N. Bălcescu "Privire asupra stării
de faţă, asupra trecutului şi viitorului patriei". In afara Goleştilor din
Paris (A.G. Golescu şi verii lui, Radu şi Alexandru C. Golescu), ce îm
părtăşeau punctul de vedere al Bălcescului, acesta recomandă lui Ion
Ghica să arute cuvîntul lui numai intimilor, printre care-I indica şi pe
Ştefan Golescu
A.G. Golescu participă la toate
întrunirile moldo-muntenilor, la
care se discuta şi problema colaborării în revoluţia română, ce urmau
s-o declanşeze. In drum spre patrie, în Germania, discuta cu prinţul
Czartoryski şi scria lui Lamartine, pentru a-l ruga să-l numească con
sul în Bucureşti pe Hypolitte Desprez, cunoscut fila-român, partizanul
unităţii naţionale româneşti. E posibil că în Viena a discutat cu studen
ţii români problema colaborării în viitoarea revoluţie 1 .
La 9 iulie 1 848, A.G. Golescu
informa guvernul provizoriu din
Bucureşti că a discutat cu românii din Braşov despre ajutorul în oameni
şi arme ce-l puteau da aceştia revoluţiei din Ţara Românească. Armele
nu vor putea fi trimise decît cu aprobarea cabinetului vienez. Jn ce
priveşte oamenii, s-ar putea crea un batalion sfînt din românii din
Transilvania, mai cu seamă din grăniceri 'l. A trimis cîţiva români din
Transilvania spre Bucureşti, care s-au remarcat ca tribuni la Blaj, pen·•.

1 Bodea, Cornel:ia, Lupta românilor pentru unitate naţională. 1834-1849, Ed.
Acad. R.S.R., Buc., 1967, p. 1 1-17.
2 Ibidem, p. 22-25.
3 Ibidem, p. 42.
" Bălcescu, N., Opere, IV, Corespondenţă, Ed. G. Zane, Ed. Acad. R.S.R.,
Buc., 1964, p. 76.
1 Badea, Cornelia, op. cit., p. 102.
2 Anul 1 848 în Principatele Române, II, Buc., 1902, p. 368.
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tru a fi folosiţi, ca şi Varlaam din Sinaia, în calitate de comisari de
propagandă. 3 �n aceeaşi zi, în scrisoarea adresată lui Ştefan Golescu,
A.G. Golescu recomanda fabricarea de arme
în ţară, folosindu-se şi
ajutorul meşterilor din Transilvania." " La 19 iulie 1 848, într-o scri
soare din Viena, către N. Bălcescu, el arăta că Eftimie Murgu i-a înve
selit inima, promiţîndu-le zece mii de oameni armaţi din Banat, în ca
zul unei invazii ruseşti" 5• Ungurii sînt potrivnici românilor, neapro
bînd, nici tranzitul armelor prin ţara lor" li. Murgu s-a angajat să-i cri
tice în Dietă pentru această atitudine Î. Tot acum, Golescu propune or
ganizarea unei frăţii secrete şi grandioase "care să se întindă peste toate
părţile Românimii şi să aibă cîţiva capi în fiecare provincie, iar centrul
ei în Bucureşti" 11• Cere, în continuare,
organizarea de "propagandă
puternică, orală şi în scris1' şi întemeierea de "gazete în Sibiu, Cernoviţ
Bucovina, Ardeal şi Banat". 1 ·I i îndeamnă să răspîndească gazetele re
voluţionare din Bucureşti în toate provinciile române �.
In aceeaşi zi se adresează lui August Treboniu Laurian. O copie a
acestei scrisori inedite am găsit-o în Arhivele naţionale maghiare din
Budapesta. Este făcută după scrisoarea confiscată de la Laurian, cu pri
lejul arestării acestuia de către unguri. El îndeamnă pe transilvăneni
să continue protestele lor împotriva încorporării Transilvaniei la Unga
ria. Protestele să se facă prin gazete. 'In caz de pericol, să treacă în Bu
covina sau în Ţara Românească. Golescu reia îndemnul : "tunaţi şi ful
geraţi contra ungurilor şi la fel contra unirii (cu Ungaria - n.n. - V.N.),
chiar însăşi contra formei ilegale cu care a fost proclamată unirea, ne
fiind consultată voinţa poporului român" :J. El îi asigură "că simpatiile
germanilor sînt pentru noi , contra hunilor" " · După ce "veţi fi armaţi-le
indica A.G. Golescu - vă veţi putea reintoarce în Transilvania şi pro
testa cu armele în mîini" 5• Le recomandă şi lor să pună bazele "unei
eterii bine organizate, căci numai aşa se poate lucra acolo unde teroris
mul domină" li. Ii sfătuieşte să se înţeleagă cu saşii pentru a-i face să
retracteze şi să se pronunţe contra uniunii, în conformitate cu intere
sele lor, precum şi să-i îndemne să trimită ziarelor germane din Viena,
Berlin şi Frankfurt articole" "a căror tendinţă să fie a provoca în
Germania ura contra ungurilor şi de a prezenta pe români ca o naţie
cu caracter paşnic şi aptă pentru civilizaţie" 7• Le recomandă să acuze
3 Ibidem, p. 369.
4 Ibidem, p. 372.
5 Ibidem, p. 614.

6

Ibidem.

7 Ibidem, p. 615.
a Ibidem, p. 616.
1 Ibidem.

Ibidem, p. 619.
Arhivele naţionale maghiare, Fond Klapka, R. 295.
" Ibidem.
5 Ibidem.
6 Ibidem.
7 Ibidem.
2

3
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pe maghiari pentru că, alarmaţi de mişcarea croaţilor, caută prietenia
ruşilor. Ca probe, el prezintă :
" 1 ordinul guvernului maghiar, care interzice tranzitul armelor în
Valahia, unde se vrea înarmarea contra ruşilor ;
"2 că centrul de emigrare al reacţionarilor din Bucureşti este sta
bilit la Braşov, pe teritoriul lor, de unde corespondează cu ruşii şi-i
invită de a intra în Valahia ;
3 că miniştrii unguri din Pesta mi-au răspuns că nu vor să rupă
cu Rusia din cauza noastră"' 1.
La 25 iulie 1 848, într-o nouă scrisoare către N. Bălcescu, Alexan
dru G. Golescu arată că a discutat eventualitatea unirii cu Austria în
condiţiile realizării unităţii naţionale române şi a independenţei naţio
nale, pe temeiul tratatelor noastre cu Turcia :J.
El aminteşte că în Dieta de la Viena se va face o interpelare în
privinţa revoluţiei din Ţara Românească şi se va prezenta o moţiune
din purteu Bucovinei, ce va fi sprijinită "de mai mulţi deputaţi ger
mani, căroru am dat un comentariu al tratatului de la Adrianopole, ca
să ştie cum să argumenteze în favorul inviolabilităţii teritoriului româ
nesc" :•.
Buronul de origine română, Nopcea, căruia A. G. Golescu a făcut
greşeala să i se destăinuie, îi scria lui Pulszki, prieten al lui L. Kossuth,
de intenţia românilor de a reinvia "vechiul imperiu dacic"' "·
La rîndul său, Dimitrie G. Golescu, administrator al judeţului Brăila
în timpul guvernării revoluţionare, răspunzînd, la 7 august 1 848, lui
Ion Ghicu, ur<'ita că, din păcate, ideea unirii Moldovei cu Ţara Româ
nească nu l'Ste împărtăşită de prea mulţi moldoveni. El îşi închipuia
că Romll nla \ ' U cuprinde : Valahia, Basarabia, Moldova, Bucovina, Tran
silvania şi Banatul, formînd un stat rotund, cu frontiere pe care natura
pare a le fi i ndicat, iar "Marea Neagră, Dunărea şi Tisa i-ar forma un
frumos briu de logodnă" 5.
La 1 8 august I R48, Alexandru C. Golescu-Albu îl îndemna, printre altele
pe A.G. Goh•scu să scrie în ziarele pariziene despre acţiunile laşe ale
ungurilor i n Transilvania, care 1-au arestat şi pe August Treboniu La
urian u.
L a 4 s<'pt t•mbrie 1 848, într-un raport pe care-I trimitea, din Paris,
lui Ion VolnC'scu II, A.G. Golescu arăta că ministrul Bastide l-a asigurat
ambasadorul Franţei pe
că u t r i m i s i nstrucţiuni generalului Aupick,
lîngă Ina l t a J loat.ră, pentru a sprijini cererile deputaţiunii române la
Constantinopol şi, mai ales, Unirea celor două Principate şi confirmarea
rea Constitu(iunii noastre" 1. La 9 septembrie 1 848, A.G. Golescu în
treba, prin tre altele, pe membrii Locotenenţei domneşti de ce nu-i tri-

1

Ibidem.
Anul 1848 fn Principatele Române, II, ... p. 733.
3 Ibidem, p. 734.
" Bodea, Cornelia, op. cit., p. 168.
5 Anul 1848 în Principatele Române, III, Buc., 1902, p . 279.
6 Ibidem, p. 531 .
1 Anul 1 848 în Principatele Române, IVI, Buc., 1 903, p. 199.
2
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mit ştiri din Transilvania,
asigurindu-i din nou că
s-au expediat
instrucţiunile la Constantinopol in vederea sprijinirii Unirii Principa
telor 'l.
Intr-un raport pe care-1 face asupra cheltuirii banilor pe care-i
primise cu ocazia misiunii in străinătate, A.G. Golescu arăta că a dat
JO de galbeni lui Vasile Mălinescu "pentru mergerea lui de la Paris
a Bucovina şi pentru ca să rămiie acolo să facă propagandă pentru
Unirea tuturor românilor şi să lucreze cu dl. Ion Alecsandri, ce mer
gea şi dumnealui in Bucovina spre a "provoca manifestaţii în favorul
Principatelor şi să trimită petiţii către Dieta Imperiului sau către pu
terea centrală din Viena" a. "25 de galbeni-continua Golescu-am dat
j-lui Toma Constandin, în Viena, ca să meargă in Banat şi Transil
vania pentru acelaşi scop cu scrisori către agitatorli cei de frunte" 4•
<\ mai cheltuit cu plata copiştilor pentm felurite note ce a dat depu
:aţilor, miniştrilor şi presei 5, note ce urmăreau, evident, şi Unirea
:lrincipatelor. I-a mai dat bani lui Ion Maiorescu care milita şl el pen
ru unitatea naţională, pe lîngă parlamentul din Frankfurt. 0
•I ntr-unul din memoriile sale inedite, din 1 848, A.G. Golescu arăta
�ă, încă, din 1 8 1 2, patrioţii români au cerut împăratului Napoleon să-i
tjute la constituirea unei republici române, sub protecţia francezilor 7.
�l vorbeşte, în continuare, despre ambele Principate, arătînd că Rusia
tu are decit dreptul de a protej a libertăţile poporului moldo-valah, că
n consecinţă, ea poate interveni numai dacă este chemată de Princi
>ate 1 . •l n incheiere, Golescu cere Franţei de a pune ferm Turcia să
'blige Rusia la evacuarea Principatelor "şi să ne lase să ne facem, noi
nşine, Constituţia", in conformitate cu vechiul nostru drept de auto
tomie 'J.
Jntr-un alt memoriu, nepublicat, ("Memoriu statistic asupra Prin
ipatelor Moldovei şi Valahiei" 3) A.G. Golescu, vorbind despre Adu
ările noastre legiuitoare din trecut, arăta că ele erau compuse din
'oieri şi deputaţi din toate clasele sociale, ceea ce demonstrează că
pentru Principate democraţia nu este copiată de nicăieri . . . ea este,
1ai ales, o chestiune de drept şi amintiri istorice" 1.
·La începutul anului 1 849, Radu C . Golescu, informindu-şi fraţii
1ai mari despre situaţia din Transilvania, exclama : "Trăiască, deci,
bertatea ! Trăiască România mare ! " , desenînd şi un cerc care ima
ina viitoarea Românie s.
2

3

IbUiem, p. 271-273.

Foflino, George, Din vremea renaşterii naţionale a 'Ţării Româneşti. Boierii
oleşti, II, Buc., 1939, p. 384-385.
� Ibidem, p. 385.
5 Ibidem.
6 Ibidem.
7 Bibl. Centrală de Stat, Fond Brătianu, pachet XLII, dos. 3 a, act. 43.
1 Ibidem.
� Ibidem.
3 Ibidem, act 41.
4 Ibidem.
$ Fotino, George, op. cit., II, p. 218.
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. La sfîrşitul lunii ianuarie 1 849, Alexandru C. Golescu, în numele
emigraţiei din Ţara Românească, se afla în Munţii Apuseni pentru
convorbiri cu fruntaşii revoluţiei, după ce discutase şi cu membrii Co
mitetului naţional din Sibiu. "Prefecţii Iancu, Axente, Buteanu, Petru,
Dobra, Vlăduţ, Vasile Moldovan şi alţi mulţi tribuni şi cărturari arde
leni au ascultat atunci cu religiozitate cuvîntul cald al celui mai tînăr
dintre fraţii Goleşti. Ei au examinat, împreună, problema românismu
lui şi, apoi, s-a ocupat amănunţit de situaţia românilor transilvăneni.
Golescu a făcut o serie de observ aţii politice
Comitetului, repetînd
încheierile ce le va fi pus în conversaţiile avute la Sibiu cu fruntaşii
români. Convingerea lui era că trebuie lămurită opinia publică a Apu
sului despre importanţa ce ar rezulta din consolidarea naţionalităţii
române pentru echilibrul politic al Europei. Inchegarea teritorială în
făptuită fn cadrele monarhiei austriece, reprezenta o primă etapă că
tre consti tuirea "românismului". Eroii din munţi au discutat, de ase
menea, pe toate feţele, problema de existenţă a neamului şi perspec
tivele ei v i i toare" . 1' După cum reiese din scrisoarea sa, datată 1 8 ia
nuarie 1 8 -19, către Avram Iancu, A. C. Golescu era de părere că ro
mânii din " Ardeal, Banat, Oradea, Bucovina să aibă cîte un deputat la
Frankfurt, Viena, Berlin şi Paris pentru a culege roadele din lucră
rile f;kute cu sîngele a mii de români, pentru că "pre cît este de în
semn�llate mare a avea arma în mînă şi a onora cu trumfuri pe bunii
noştri apar�1tori pe atît este şi... a stoarce foloasele bravurii pe cale di
pl o m a t i <'il" . :.l
O scrisoare inedită a lui Ion Ionescu de la Brad către A. G. Go
lescu C'Olll pletează datele de mai sus şi demonstrează că cei doi emi
g ra n t i ( A . C . Golescu şi Ion Ionescu de la Brad) acţionau şi după sfa
turi l e varului lui A.C. Golescu : "Noi am pus în lucrare cele cuprinse
în ea ( i n scri soarea lui A. G. Golescu către A.C. Golescu-n.n.-V.N.),
făcî ndu- le eunoscute şi românilor şi ungurilor.
Prefecţii Iancu, Bu
teunu, Dobra, s-au adunat şi în fruntea mai multor români au lucrat
cele de cuvinţă. Ne-am unit cu toţii întru a vedea că principiul naţio
n a l i tt"l ţ i l o r tinde a se constitua pretutindeni..." 3. Ei au ajuns la conclu
zia C{l in "Ardeal, Bucovina şi Banat trebuie să se lucreze pentru ro
mânism ori existînd Austria, ori nimicindu-se" 4. Pentru aceasta, s-a
hotă r î t pe lingă trimiterea de delegaţi în Apus, şi strîngerea de bani.
De ac·e<'a, A l exandru G. Golescu a rămas acolo, spre a face un împru
mut şi spre a merge în Bucovina în acelaşi scop 5. �n continuare, 1<?!1
Ionesc·u constată că ideea unirii tuturor românilor a prins rădăcini în
popor, care doreşte desfiinţarea vămilor dintre Banat, Ardeal şi !Prin
cipate. Ei, inşişi, pe unde au umblat, au dat impuls "acestei constitu
ări a românismului". 6
1 Dragomlr, Silviu, Studii şi documente privitoare la rev. română din 18481849, voi. 1, Sibiu, 1944, p. LI-LLI.
2 Novac, Vasile, Ideea de republică la Goleşti, in Museum. Studii şi comu
nicări de ist. şi etnografie, Goleşti-Argeş, 1974, p. 130.
3- 6 Bibl. Centr. de Stat, fond Kogălniceanu, pachet LXXXV, dos. 5.
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Constantin Racoviţă, nepotul de soră al fraţilor Goleşti, s - a . . . .
marcat în luptele din Munţii Apuseni, alături de Ion Butean u, f i i nd
I{IUdat pentru vitejia sa chiar de Avram Iancu. El ia parte l a toah•
tratativele româna-maghiare din munţi 1 .
Lupta pentru unitate naţională din timpul revoluţiei române de
la 1 848-1 849 va fi continuată cu mai multă dăruire după aceea şi v a
fi încununată de succes, mai întîi, prin unirea Moldovei cu Ţara Ro
mânească, apoi va fi desăvîrşită prin actul de la 1 decembrie 1 9 1 8.
In conducerea acestei lupte, şi Goleştii şi-au adus
o contribuţie de
seamă, ceea ce a permis posterităţii să-i socotească printre ctitorii de
frunte ai României moderne .

REsUME

L'ouvrage presente sur Ja base de certains materiaux plupart inedites, des
aspects, de l'activite de Goleşti, dans ,la periode prerevolutionnaire, et de la
revolution,

de

1848,

celle

nationale.

devance de leurs predeceseurs :

L'esprit

national

des

revolutionnaire,

le Boyard Radu Golescu, Gheorghe

est

(Iordache)

Golescu, et Constantin (Dinicu) Golescu, qui ex;priment, Ies idees de !'unite, dans
Ieurs oeuvres ou la participation, aux societes culturelles, dont l'activite, avait en
meme temps un caracter politique. La periode prerevolutionnaire connaît une
i n tesification des actions politiques nationales, par la creation des societe, litte
raires et politiques, y inclus les Roumarins des trois provinces. Alexandru C.

Golescu, Radu C. Golescu, participent a la fondation de ces societes a la reali

sation des contacts avec les chefs revolutionnaire de Transylvanie et de Moldavie.
Pendant la revolution les Jiaisons entre les Pays-Roumains ont surtout un aspect
politique Eftimie Murgu promet l'aide militake, les revolutionnaires de Valachie
se prononcent pour un acord entre les Roumains et les Hongrais dans Transilvanie.
La situation exterieur defavorable, les plans conquerants des puissances
voisines ont constitue, l'objet des protestes des revolutionnaires. En abordant avec
realisme la situation les revolutionnai:res ont propose des projets, tels que l'union
des Pays Roumains sous l'Empire autrichien.
La finalisatton de cet activite a ete constitue par l'union de la Moldavie
avec la Valachie en 1859, ,comme premiere etaps du processus de formation de
l'Etat national unitaire roumain.

1 Novac, Vasile, op. cit., p. 130-131.
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