M. KOGĂLNICEANU DESPRE UNELE ACTE POLITICE
ŞI CULTURALE ALE ACTIVITĂŢII SALE
DB
CONSTANTIN
TURCU
La un secolşi jumătatede la naşterealui M. Kogălniceanu,
bogataşi multipla
sa activitatecreatoareşi înnoitoarene apare din ce în ce mai amplă,iar personalitatea sa tot mai luminoasăşi mai realistă.A fost un istoric de seamă şi primul
editor 111vechilornoastrecronicii a fost un scriitor'talentat,care, deşi a dat mai
puţine lucrări literaturii,11iniţiat în schimbcurentul entohton-national
în literatură şi în artăi a fost un om politicde mare capacitateşi energic,care a dominat
tnfăptuireacelor mai de seamă acte politiceale istorieinoastre moderne,timp de
trei decenii,de la Dorintelepartideinaţionale(1848)şi pînă la Tratatulde la Berlin (1878).Acestea sînt: Unirea Principatelor,Improprielărireaţăranilor şi Independentaţării.
Dar, deosebitde acestea,M. Kogălniceanua fost un maestru al cuvîntului
scris
şi vorbit.
Discursurile
lui politicestrălucită
şi parlamentare,
preq.1m
şi scrisorilecare
se numără
cu miile,
sint o Încoronare
a întregii
salleactivităţi'.
In paginilecare urmează,publicămo interesantăscrisoaredatată din Paris,
la 25 februarie1881,şi adresatăde către M. Kogălniceanului V. Alecsandri.Ea
a fost determinatăde citirea raportuluideputatuluiAndrei Vizanti,publicat În
.Monitoruloficial",în legătură cu aşezareaîn Camerăa bustulu!mareluipatriot
românC. Negri. In acest raport se făcuserădouă afirmatiiinexacteşi M. Kogălniceanu a tinut.să restabileascăadevărul.
DeputatulVizantialfirmacă imediatdupă data de 2 Mai 1864,cînd s-a produs .Loviturade Stat" (dizolvareaCamereideputaţilorşi preluareaputerii de către
domnşi guvern),C. Negri,ar fi demisionatde la conducereaAgenţieidin Constantinopolşi că n-ar fi acceptatnici să fie deputatîn noua Cameră-- şi chiar preşedinţe "- ci s-a retras la T,g.Ocna, oarecumîn semn de protest pentru actul
autoritarsăvîrşit de către Al. I. Cuzaşi M. Kogălniceanu.
La acestea,M. Koqălniceanuarată că actul de la 2 Mai a fost pregătitînainte de venirea.sa la guvern
şi că el a fost necesarpentru salvareaţării. Mai mult încă, C. Negri a conlucrat
la aceastălege, cum şi la definitivareanoii constituţii,numită.Statut",şi a rămas
, AugustinZ. N. Pop, Catalogulcorespondenţei
lui MihailKogălniceanu,
Editura Academiei,R. S. România,Bucureşti,1959(unde sînt înserate 2240 scrisori).
An. lingv.lit., T. 20, p, 215-217,Iaşi, 1969.
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la conducereaAqcntiei ptnă la data de 11 februarie1866,cind a fost destituit,
odată cu detronarealui Cuza.
Altă afirmaţienclntemcial.ă a deputatuluiVizanti,aceea că C. Negri a fost
.initiatorul,fondatorulşi sustinătorulcu bani al Propăşirii",este, de asemenea,
dezrninţ
it.ă de M. Kogălniceanu,
erăttnd că .Propasires"a fost întemeiatăde el şi
de Vasile Alecsandrişi cii cheltuielilede editare s-au suportat de tipografiasa.
Publicămaici textul integral al acestei scrisori,Împreunăcu o fotocopie.Ea
se afla, înainte de ultimulrăzboi,In original,în bibliotecalui G. T. Kirileanudin
Piatra Neamţ2. In prezentnu mai putem şti dacă şi unde mai există.Prezentaei
nu a mai fost.semnalatănicăieri,de la 1941şi pînă azi, nici în legătură cu M.
Kogălniceanu,
nici în ultimele două studii asupra lui C. Negri, apărute recent.
.Paris, 25 febr./9 mart. 1881
IubiteBasi!3
In "Monitoruloficial"din 21 febr./5mart, am citit raportuldeputatuluiVizanti
prin care cere a se vota proiectulde le.gepentru aşezareabustuluilui C. Negri
În Cameră.
D-I Vizanticomiteîn acest raport două erori,una mare,alta mică.
Ceamaimareeste aceiaa!irmaţhme
că dupădouăMai,Negriîşi det.edemisi
unea
din Agenţieşi că întorcîndu-seîn tară, fu ales deputatîn Camerade sub Statut şi
numitpreşedinte,şi că el refuzăorice onorurişi se retrase în modestacăsuţă de
la Tîrgul Ocna.Astfel,adauged-l Vizanti,oricaresă fi fost sentimentelesale de
amicitiepentru persoanaptincepeluiCuza,ele n-czzmers niciodatăpînă la punctul
de a-I face să-şi uite principiileliberale pentru care luptase toată viaţa! (I! / ))..
Tu ştii ca şi mine cum s-a făcut 2 Mai! Mareareformănu s-a făcut decit ca
o necesitatespre a salva ţara. 2 Mai era pregătit Incă inainteavenirii mele Ia
minister.Toate fazele s-au făcut in împreunăînţelegerecu Negri. Chiar ziua de
2 Mai a fost anunţatălui Negri.AprobareaStatutuluide călireEuropa,şi modificările la el făcutela Constantinopole,
s-au urmatşi obţinutde către C. Negri,carele
a rămasagent al ţării la Constantinopole
pînă după 11 februariecare l-a destituit.
Acumceilaltămică eroare este aceia că CostachiNeqri ar fi fost instigatorul,
fondatorulşi susiinătorulcu bani al Propăşirei!
Tu ştii foarte bine că Propăşireaa fost fundatăde mine împreunăcu tine;
cheltuielilematerialeau fost făcule exclusivde t.ipografiamea.
Fiind interesatÎn amîndouăchestiunile,personalnu voiesca interveni.Apartine ţie să rectlficişi una şi alta. Negri este destul de bogat în fapte mari şi
liberale,fără să i se atribuieo epostasioşi o dărniciece n-au făcut.
ln curînd ne vomvedea.
Al tău vechi amic.
Koqăln.iccanu
".
Se ştie că .Propăsiree - foaie ştiinţificăşi literară"trebuia să apară săptămînal,cu începerede la 2 ianuarie1844.CenzuraInsă a interzisacest prim număr.
Ea a cerut scoatereacuvîntului.Propăslree"din titlu, reducerea•articoluluipro2 G. T. Kirileanu,O scrisoarea lui M. Kogălniceanu
către V. Alecsandri(1881);
în .Arhiva Românească",
tomulVI, 1941,p. 83-84.
3 Textul aut.ografeste destul de anevoiosla citit, dar cler ca mod de expunere şi succesiunea ideilor. In transcrieream redat cîteva grafii arhaice,după
regulile ortograficeactuale. Astfel: aşezare (esadaro],erori (errori), teră (teră,
terei), refuză [refusă),ştii (scii), fazele (Iesclc).ziua (dioa).anunţată (anunciată),
exclusiv(csclusiv),chestiune(cestiune
) , în ce priveştecuvîntul.instigator"el trebuie citit .iniţiator",clici, desigur,la acesta s-a gîndit Kogălniceanu.
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qrarn"cu mai ITUlIt
de o treime şi înlocuireacompletăa articolului.UnireaVămilor Între Moldovaşi Tara Românească",
scris de Ion Ghica.
Rcfăcut,acest prim număra apărut la 9 ianuarie1844şi revista a continuat
pînă la 29 octombrieacelaşi an. Ea a fost suprirnată definitivprintr-o hotărîre
domneascădin 11 noiembrie1844,în timp ce M. Kogălniceanu
era închisla Mănăstirea Risca pentru îndrăzneatapledoarieîn procesulMănăstiriiPopăutidin Dorohoi, împotrivacălugărilorgreci.
Pe frontispiciulrevistei figura numele redactorilor(V. Alecsandri,P. Balş,
1. Chica şi M. Kogălniceanu),
iar printre colaboratoriimai obişnuiţiau fost C.
Negruzzi,precum şi munteniiN. Bălcescu,Cr. Alexandrescu,D. Bolintinesnu,
CezarBoliac,L Voinescu,1. Maiorescuşi alţii.
Motivelesuspendării.Propăşirii",după Negruzzi,Alecsandrişi după unele
relatări contemporane,
ar fi fost următoarele;publicareaSatirei că/re mintea sa
de AntiohCantemir,în traducere
a lui A. Donicişi C. Negruzzi,cum şi publicarea
nuveleiToâettcă,scrisă de acesta din urma, care ulterior a şi fost surghiunitla
moşiasa. DupăA. D. Xenopol,motivula fost publicareaCuvîntuluipentru deschiderea cursuluide Istorienaţională,rostit de M. Kogălniceanu,
iar N. Cartojenarată
că adevăratacauzila fost faptul că M. Kogălniceanu
a dat scriitoruluifrancezIiloromân J. A. Vaillant informaţiilenecesare pentru opera acestuia, intitulată La
Romanie,apărută în 3 volumela Paris, în 18444•
Încheiemaceastă succintăprezentare,amintindcă alte cîteva informatiinoi
şi foarte pretioaseasupra .Propăşirii"s-au publicatde curînd în recentul volum
de Scrisori,Note de călătorie- M. Kogălniceanu,
apărut sub ingrijirealui Augustin Z. N. Pop şi Dan Simonescu
5.

I
.1

6

4 Pentru această problemăa se vedea N. Cartojan,Soarta unei reviste Iiietate
Propăşirea,în •Convorbiriliterare",XLI, 1907,p. 197-204 si 41&-429
;
Nerva Hodos,Al. Sadi Ionescuşi I. Bianu,Publicaţiileperiodiceromâneşti,Bucureşti, 1913,p. 526-527; R. Rosetti,Desprecenzuraîn Moldova,II, Bucureşti,1907,
p. 25---26.
5 Editurapentru literatură,Bucureşti,1967,300 p.
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