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Acest studiu se încadrează tematic conceptului de imagologie și își propune să prezinte imaginea societății 
transilvănene la nivelul sensibilității cărturarului iluminist Dinicu Golescu. Imagologia, ca domeniu autonom al 
istoriei, nu se rezumă la un inventar de imagini, clișee despre o națiune, ci le cercetează pentru perceperea mai 
corectă a unei realități. Panorama unei națiuni este realizată în funcție nu numai de cunoașterea de către creatorii 
de imagini a obiectului descris, ci și de sensibilitățile și mentalitățile1 ce le nutresc față de acesta, dar și de contex-
tul general în care se derulează actul creației. De aici rezultă și necesitatea de obiectivare a autorului acestui de-
mers în tentativa de a prezenta resorturile politice, ideologice și religioase ale imaginilor realităților transilvănene 
în percepția lui Dinicu Golescu2.

În scopul prezentării cât mai pertinente a acestui studiu am considerat că se impune o expunere sumară a 
biografiei cărturarului român. Dinicu Golescu reprezintă paradigma boierimii muntene care a deținut un rol 
proeminent în viața politică, culturală și în mișcarea de idei a primelor trei decenii ale secolului al XIX-lea. În con-
textul epocii, primele studii le realizează la Academia grecească de la București, sub îndrumarea dascălului Kir 
Ștefan Comita. Remarcându-se prin calitățile intelectuale și practice, Dinicu Golescu va ocupa funcții importante 
în administrația Țării Românești, între care și aceea de mare logofăt3. Din căsătoria cu Zoe Florescu au rezultat 
patru fii: Ștefan, Nicolae, Alexandru și Radu, toți aceștia fiind personalități ale secolului al XIX-lea. Apetența lui 
Dinicu Golescu pentru spiritul cultural s-a reliefat prin înființarea unei școli-internat pe moșia de la Golești, unde 
i-a adus în ipostaza de profesori pe Florian Aaron și Ion Heliade Rădulescu, prin fondarea alături de alte perso-
nalități a Societății Literare Române din București (1827) și prin susținerea morală și materială a editării primei 
gazete în limba română, Curierul românesc (1829)4.

Dinicu Golescu a efectuat mai multe călătorii peste graniță; ultimele trei l-au condus prin Transilvania, Unga-
ria, Austria, Italia, Germania și Elveția, inspirându-i volumul Însemnare a călătoriei mele, Constantin Radovici din 
Golești, făcută în anul 1824, 1825, 1826. Studiul reprezentărilor culturale realizate de boierul muntean arătă că lec-
tura, conversațiile cu elita culturală, călătoriile sale în străinătate generează schimbări de mentalitate în tipologia 
gândirii sale și toate acestea se reflectă pregnant în opera sa. Țărănimea, situată la cealaltă extremitate a societății 
moderne, în pofida repetatelor deplasări provocate de invazii, conflicte militare, fuga de pe domeniile boierimii, 
își păstrează arhaismul și tradiționalismul specific vieții rurale5.
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