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PREOCUPÃRILE LITERARE
ALE LUI MIHAIL KOGÃLNICEANU

R

olul lui Mihail Kogãlniceanu în dezvoltarea
literaturii noastre din perioada prerevoluþionarã este covîrºitor. El a întemeiat cea
mai importantã revistã literarã din epocã, „Dacia literarã” (1840), apoi „Propãºirea” (1844), unde s-a dus o
activitate susþinutã, criticã, de promovare a literaturii
române originale din toate provinciile. Kogãlniceanu a
recomandat scriitorilor sã se inspire din trecutul de
luptã pentru libertate naþionalã a poporului nostru ºi
din realitãþile sociale contemporane. În acest scop a
atras atenþia asupra cronicilor, publicînd pentru prima
datã un corpus al lor (Letopiseþele Þãrii Moldovei ºi
ale Valahiei, I-III, Iaºi, 1852, 1845, 1846), „a îndemnat la acþiunea de culegere a producþiilor populare ºi la
iniþierea unei literaturi în spiritul ºi limba folclorului
românesc”. Am apelat la aceste constatãri ale criticului
literar Alexandru Piru din considerente cã ele relevã cu
exactitate ºi în cunoºtinþã de cauzã rolul lui Mihail
Kogãlniceanu în dezvoltarea literaturii noastre
naþionale. Mai mult de atît, ele ne conving în faptul cã
acest mare erudit al neamului românesc a întrevãzut
cãile de îmbogãþire a literaturii noastre naþionale prin
intermediul perlelor trecutului nostru glorios ºi a
înþelepciunii noastre populare, transmise cu pietate, pe
cale oralã, din generaþie în generaþie.
De la bun început considerãm necesar sã remarcãm
ºi urmãtoarele: preocupãrile literare nu s-au aflat nicicînd pe prim planul activitãþii lui Mihail Kogãlniceanu.
Pe el îl cunoaºtem, mai întîi de toate, ca însufleþitor al
creaþiei scriitorilor timpului. Dovadã elocventã a acestui fapt sunt ºi direcþiile „Daciei literare”, exprimate în
articolul Introducþie, sub semnãtura lui Mihail
Kogãlniceanu. Or, chiar ele constituie un program concret de activitate al generaþiei de la 1848:
a) pentru o literaturã militantã sau altfel spus pentru
prioritatea criteriului istoric asupra criteriului estetic în
aprecierea operei literare. Acest sens militant este
exprimat prin titlul revistei, fiindcã vizeazã unul dintre
obiectivele revoluþiei burghezo-democrate – unitatea
naþionalã; este exprimat prin „duhul naþional” al publicaþiei: „O foaie care pãrãsind politica s-ar îndeletnici
numai cu literatura naþionalã”.
b) pentru o literaturã originalã ºi de specific naþional, fiindcã „traducþiile nu fac literaturã” ºi „istoria
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noastrã are destule fapte eroice, frumoasele noastre þãri
sunt destul de mari, obiceiurile noastre sunt destul de
pitoreºti ºi de poetice...”. Conceptul de specific naþional este înþeles la nivel tematic, autorul îndemnînd pe
scriitori sã se inspire din folclor, istorie ºi realitatea
socialã. De aceea Kogãlniceanu publicã, în primul
numãr, nuvela Alexandru Lãpuºneanul de Costache
Negruzzi, ca aplicare practicã a programului. În ea
avem o criticã a societãþii feudale, ca obiectiv esenþial
al ideologiei iluministe.
c) pentru unificarea culturalã înaintea unificãrii
politice a românilor din principatele româneºti:
„Aºadar foaia noastrã va fi un repertoriu general al literaturii româneºti, în carele ca într-o oglindã se vor
vede scriitorii moldoveni, munteni, ardeleni, bãnãþeni,
bucovineni, fieºtecarele cu ideile sale, cu limba sa, cu
chipul sãu”.
d) pentru o limbã românã literarã unitarã: „Românii
sã aibã o limbã ºi o literaturã comunã pentru toþi”.
e) pentru o criticã literarã obiectivã: „Critica noastrã va fi nepãrtinitoare, vom critica cartea iar nu persoana”.
Acest program adevereºte într-un mod convingãtor
urmãtoarele opinii ale lui G. Cãlinescu referitoare la
personalitatea lui Mihail Kogãlniceanu: „Darul de
cãpetenie al lui Mihail Kogãlniceanu e de a fi avut
spirit critic, atunci cînd lumea nu-l avea; ºi de a-l fi
avut în formã constructivã, ardentã, fãrã sarcasm steril”.
Deºi a apãrut doar cu cîteva numere, fiind suspendatã de guvern pentru tendinþele progresiste,
revista „Dacia literarã” a reuºit în acest rãstimp sã
formeze „un curent de opinii critice ºi estetice ce aveau
sã ducã la realizarea unei literaturi originale, cu reale
posibilitãþi de a concura cu literatura europeanã”.
Salutabil e cã în paginile celor cîteva numere apãrute
au semnat articole, opere literare valoroase, scriitori
precum Vasile Alecsandri, Alecu Russo, Grigore
Alexandrescu etc. De aceea e pe deplin explicabil faptul cã ªerban Cioculescu, în studiul sãu Istorie a literaturii române, þine sã sublinieze urmãtoarele: „Meritul
principal al lui Kogãlniceanu este de ordin teoretic.
Prin Introducþia la «Dacia literarã», gînditorul enunþã
o adevãratã doctrinã, pe cît de concentratã, pe atît de
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temeinicã. Ideile principale ale direcþiei sale sunt:
combaterea imitaþiei, manie covîrºitoare în literaturã, a
traducerilor mediocre, încurajarea literaturii originale,
cu izvoare de inspiraþie din literatura naþionalã, din frumuseþile þãrii ºi pitorescul poetic al moravurilor;
realizarea unei limbi ºi a unei literaturi comune pentru
toþi; funcþionarea unei critici nepãrtinitoare, cu
cruþarea persoanelor; excluderea politicii, dar nu ºi a
moralei; publicarea producþiilor româneºti «fie din
orice parte a Daciei», cu condiþia valorii literare”.
Dupã cum am subliniat ceva mai înainte, o directã
ºi veridicã urmaºã a „Daciei literare” a fost
„Propãºirea” (1844). Dumitru Micu îºi expune urmãtoarele opinii cu privire la importanþa acestei publicaþii
periodice: „Apãrutã, de fapt, datoritã cenzurii, numai
cu subtitlul (schimbat ºi el): Foaie ºtiinþificã ºi literarã
ºi cu articolul-program masacrat, ea a fost suprimatã în
chiar anul apariþiei, dupã numãrul 42. Reunind scriitori
din ambele principate (Kogãlniceanu, Negruzzi, Negri,
Alecsandri, Donici, Ghica, Alexandrescu, Vãcãrescu,
Bãlcescu, Bolintineanu etc.), «Propãºirea» nu s-a limitat la literaturã; a fost prima publicaþie cu profil enciclopedic din Moldova, reflectînd preocupãri artistice,
lingvistice, istorice, de învãþãmînt, viaþa socialã, drept
etc”. La rîndu-ne vom adãuga ºi urmãtoarele precizãri:
fondînd ºi redactînd diverse publicaþii periodice,
Mihail Kogãlniceanu urmãrea scopul nobil de a rãspîndi pe cale largã ideile progresiste ale timpului, de a
lumina poporul, pregãtindu-l în acest fel pentru
realizarea idealurilor viitorilor patruzeci-optiºti.
Anume prin aceasta se explicã faptul cã: „În aceste
publicaþii el strecura bucãþi de lecturã cu tîlc, înþelegea
sã rãspîndeascã gustul cititului, stîrnind interesul în
direcþii diferite: literaturã, istorie, sociologie,
economie ºi politicã”.
Axîndu-ne în rîndurile ce urmeazã pe scrierile artistice ale lui M. Kogãlniceanu, de la bun început vom
accentua cã majoritatea dintre ele au apãrut în paginile
ediþiilor periodice pe care le-a inaugurat. Exegeþii în
materie scot în evidenþã adevãrul incontestabil cã
Kogãlniceanu a scris puþine opere literare propriu zise
ºi n-a respectat el însuºi în întregime directivele
„Daciei literare”. În 1840, subliniazã A. Piru, el publicã douã comedii, Douã femei împotriva unui bãrbat
ºi Orbul fericit, amîndouã prelucrate în baza operelor
scriitorilor strãini. Nuvela Iluzii pierdute (1841), cu
titlul împrumutat unui roman de Balzac, scurtã povestire a unui episod erotic juvenil, pare abia prologul
unui roman, în care numele personajului principal,
Nicette, e luat din Mon voisin Raymond de Paul de
Kock. Nou chip de a face curte, apãrut în „Dacia literarã” la rubrica „Scene pitoreºti din obiceiurile poporului”, e o adaptare dupã Jacques Raphael, Les soirées
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dansantes de Paris, ou le livre de cent et un (1833).
Fiziologia provincialului în Iaºi (1844) imitã o fiziologie a lui Pierre Durand. În fine, Tainele inimii e tot un
început de roman (de prin 1850), iar nuvela istoricã
Trei zile din istoria Moldovei n-a fost terminatã.
Tainele inimii ar fi fost o criticã a cosmopolitismului,
cum rezultã dintr-un pasaj: „Spre a mã tãlmãci mai
bine, ºi ca sã intru în gustul cititorilor mei, voi lua de
pildã un scriitor strãin. Cînd vestitul Eugene Sue au
vroit a interesa clasele bogate în favorul claselor
muncitoare, el n-au fãcut o carte de moral, ci s-au slujit de un roman; el au scris Tainele Parisului. Aºa ºi
mie fie-mi iertat! Între descrierea cofetãriei lui Felix ºi
o declaraþie de amor, a vã zice douã cuvinte în contra
manii ce avem a ni întipãri numai modelele rele ºi
abuzurile strãine...”. Asupra scrierilor sus menþionate
ale lui M. Kogãlniceanu ne vom concentra mai detaliat atenþia ceva mai departe, nu înainte de a lua în calcul ºi alte opinii ale savanþilor despre aceastã figurã
proeminentã a neamului nostru.
Aºadar, alt critic literar, George Ivaºcu, talentul literar al lui Mihail Kogãlniceanu îl vede în: „...spontaneitate, în introducerea iscusitã a parantezelor de plãcutã digresiune, în asocierea fericitã a ideilor ºi
amintirilor, rezultînd texte cu un relief personal inconfundabil, redactate într-o limbã savuroasã, coloratã discret ºi regional, de o oralitate abia stãpînitã, teren pe
care darul improvizaþiei l-a scutit de migala artisticã a
compunerii”.
Or, acest talent literar al lui Mihail Kogãlniceanu
noi îl întrevedem anume în tãlmãcirea ºi adaptarea de
cãtre el a unor opere literare. O adaptare reuºitã din literatura francezã este schiþa lui M. Kogãlniceanu
Fiziologia provincialului în Iaºi de Pierre Durand, fapt
remarcat de noi ceva mai înainte. Aceastã lucrare a lui
M. Kogãlniceanu apare dupã ce a vãzut lumina tiparului opera lui C. Negruzzi Fiziologia provincialului,
care urmãrea scopul de a elucida moravurile societãþii.
Schiþa a rãmas neterminatã. Personajul ei central e un
boier de provincie sosit pentru întîia oarã în capitalã.
Autorul schiþei a reuºit sã-l zugrãveascã pe acest boier
în aºa mod „încît oricine sã-i poatã ceti pe frunte
cuvîntul provincial ca un blãstãm strãmoºesc”. De la
sine apare întrebarea: ce pãturi sociale ale societãþii a
mai zugrãvit în aceastã schiþã satiricã marele nostru
cãrturar? Cu fermitate putem spune cã în ea n-a fost
rezervat niciun rînd pentru descrierea celor ce muncesc
zi de zi pãmîntul cu sudoarea frunþii. Explicaþiile lui
M. Kogãlniceanu se rezumã la urmãtoarele: „Þãranii,
adicã muncitorii de pãmînt, nu pot sã-mi slujeascã tipului meu. Viaþa lor este aºa de ticãloasã în privire cu a
noastrã, caracterul lor este aºa de firesc, compãtimirea
mea pentru dînºii este aºa de mare ºi de dreaptã, încît
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mi-aº împuta ca o nelegiuire cea mai micã glumã, ce aº
putea face asupra unei stãri de oameni, asupra cãria
razimã toate sarcinile, afarã de cele folositoare, ºi care
ne hrãneºte pre noi, leneºii ºi trîndavii oraºelor”.
Atitudinea binevoitoare a lui Mihail Kogãlniceanu
faþã de oamenii simpli iese la ivealã ºi din alte opere
literare ale sale. De exemplu, în schiþa Nou chip de a
face curte, care, în fond, mai degrabã reprezintã prin
sine un adevãrat studiu folcloric, printr-un vãdit contrast sunt zugrãvite nunþile de la þarã ºi nunþile ce au
loc în mediul celor avuþi. Autorul remarcã faptul cã la
cei bogaþi „...cãsãtoria este o speculaþie, binecuvîntarea
pãrinteascã o comedie de rîs, fata o marfã adeseori datã
pe credit ºi cununia o profanaþie”. Schiþa Nou chip de
a face curte constituie, în fond, un studiu folcloric.
Mihail Kogãlniceanu citeazã pe larg ºi comenteazã
patru oraþii de nuntã, pe care le gãsise într-un manuscris de familie. „Aceastã scriere, subliniazã cercetãtorii operei kogãlniciene, ilustreazã faptul cã nu numai
în plan teoretic, dar ºi în practica sa literarã scriitorul a
cãutat sã scoatã în evidenþã valoarea creaþiilor folclorice, frumuseþea obiceiurilor populare, pe care le
recomanda ca sursã de inspiraþie”.
Un vãdit interes, graþie caracterului sãu memorialistic ºi documentar, reprezintã ºi o altã operã literarã a
lui M. Kogãlniceanu – nuvela cu titlul sugestiv Iluzii
pierdute. Motivele predominante în ea sunt: falsul
patriotism, cãsãtoriile bazate pe interese materiale, în
afarã de aceasta cu lux de amãnunte autorul reuºeºte sã
redea în ea ºi viciile societãþii.
Inspirat de realitãþile timpului, ilustrul nostru om
politic, publicistul, scriitorul M. Kogãlniceanu a lãsat
generaþiilor ce vor urma ºi un început de roman,
Tainele inimii. Luxul de import, falsul patriotism, cultura superficialã, moravurile corupte în societatea privilegiatã – acestea sunt viciile pe care aspru le criticã M.
Kogãlniceanu prin intermediul personajelor din roman.
De exemplu, unul dintre ele – Stihescu – conchide cu
indignare: „ªtiu cã europenii au multe lucruri bune, dar
socot cã le-am putea lua altceva, decît straele, butcele
ºi luxul desfrînat, care vã pregãteºte un viitor de ticãloºie... Bunãoarã tu, vere Leºescule, care ai vînturat
opt ani de zile toatã Europa civilizatã, mult mai bine ai
fi fãcut dacã ai fi adus vre-un plug bun, vre-un soi de
moarã, care sã facã mai curatã fãina, vre-o nãscocire de
a îmbunãtãþi sãmînþa grîului ºi soiul vitelor, adevãratele noastre bogãþii”. În alt loc scriitorul constatã
cu amãrãciune cã, în pretenþie de a ne civiliza, am lepãdat ce era bun pãmîntesc ºi n-am pãstrat decît
abuzurile vechi. Mihail Kogãlniceanu, în urma celor
constatate, þine sã accentueze cã adevãrata civilizaþie
este aceea pe care o tragem din sînul nostru, reformînd
ºi îmbunãtãþind instituþiile trecutului cu ideile ºi
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propãºirile timpului de faþã. Cu regret scriitorul ajunge
la urmãtoarele concluzii dureroase: „...ne pretindem
naþie civilizatã, ºi avem robi; civilizaþia noastrã se
mãrgineºte în lux, în mãrfurile europene, care ne
exporteazã toatã bogãþia... în cunoºtinþa superficialã a
unei sau douã limbi strãine...”.
Linia de forþã a lui M. Kogãlniceanu în scrierea
acestui roman constã ºi în caracterizarea personajelor.
El reuºeºte sã scoatã în evidenþã atît trãsãturile lor
morale, cît ºi felul lor de a se îmbrãca, de a se comporta în societate. În aceastã galerie de personaje nu
lipsesc nici chipurile feminine, prezenþa cãrora o
atestãm la finele capitolului.
ªi din opera literarã a lui Mihail Kogãlniceanu de
inspiraþie istoricã putem spicui sugestii ºi propuneri,
care nici în timpul de faþã nu ºi-au pierdut din actualitatea sa. Vom enumera doar cîteva din aceste scrieri
valoroase: o serie de schiþe: Bãtãlia de la Rãzboeni ºi
pricinile ei, Ioan Albert ºi ªtefan cel Mare, ªtefan cel
Mare arhitect, Un vis al lui Petru Rareº, nuvela Trei
zile din istoria Moldovei.
Un interes vãdit faþã de istoria, viaþa socialã ºi culturalã a altor popoare Mihail Kogãlniceanu l-a demonstrat prin însemnãrile sale de cãlãtorie la Viena ºi în
Spania. Or, ele sunt considerate ca unele dintre cele
mai preþioase scrieri de acest gen în literatura românã,
datoritã bogãþiei de informaþii inserate în ele, strãduinþei scriitorului de a face o paralelã cu stãrile de
lucruri din þara sa.
E însemnatã contribuþia lui Mihail Kogãlniceanu ºi
la înfiinþarea Teatrului Naþional din Iaºi, în genere în
crearea dramaturgiei naþionale. Cu scopul de a intensifica lupta contra nelegiuirilor regimului existent,
Mihail Kogãlniceanu lucreazã mult asupra
îmbunãtãþirii repertoriului teatrului. Din aceste considerente, scrie o serie e articole pe aceastã temã, ce sunt
intitulate Teatru, O repetiþie moldoveneascã sau noi ºi
iar noi etc., unde indicã condiþiile grele în care
activeazã membrii trupei teatrale, indiferenþa conducerii faþã de dramaturgia autohtonã.
Or, cu articolele sale privitoare la problemele
fãuririi unei serioase instituþii teatrale ºi a dramaturgiei
naþionale, Mihail Kogãlniceanu intrã în lista celor care
au pus începutul criticii literare româneºti.
În concluzie putem afirma: marele erudit Mihail
Kogãlniceanu a reuºit sã aducã un aport considerabil ºi
în dezvoltarea literaturii române graþie spiritului sãu
critic, graþie cunoaºterii vieþii reale a celor mulþi, graþie
respectului faþã de trecutul nostru glorios, graþie
dragostei faþã de înþelepciunea noastrã popularã.
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