M. KOGALNICEANU: O SCRISOARE A UNUI NOU ABILARD
(NOTEBIBLIOGRAFICE)
DE
AI" ZUB
Contribuţialui Kogălniceanula dezvoItarealimb1işi a literaturii naţionale
este îndeobştecunoscută.S-ar putea spune chlur,judecînddupă frecvenţacu care
a fost abordată,că este latura care a interesatcel mai mult cercetareaîn ultimul
sfert de secol.Şi lucrul e întrucîtva firesc: din complexai inerent contrudictcria moştenirea trecutului, o epocă revoluţionarăselecteazăîn primul rînd
aspecteleunitare, organice,mai uşor asimilabile. Kogălniceanua fost receptat,
în consecinţă,mai intii ca literat şi îndrumătorcultural şi numai În .al doilea
rî';ndca istorieşi om politic.Aşa se face că au apărut o serie de studii1 în care
preocupările
mai
vechi
ale lui P.
V. Haneşîn
2, lumină
N. Ca.rlbojan
ş.a,efortul
au fostcărturarului
reluate şi
adîncite,
cu un
plus
de metodă,
punîndu-se
mai 3alb
de a contribuila realizareaunei limbi şi a unei literaturi comunepentru toţi
românii,dezideratprezentîncă în Iritrotiucţuila "Dacialiterară" (1840).
Preocupărileprivitoarela limbă decurgeauaşadar dintr-un imperativnaţional, care unifică,la Kogălniceanu,toată diversitateade manifestăripe tărîmul
culturti.De aici lupta împotrivaIiteraturiide traduceri,oare "omoarăîn noi duhul
naţional".Xcnornania,ca una ce "ne-a stricat sistemanaţională,sistemepolitică,
1 Simion Dănescu,Preocupărilelui Kogălniceanucu privire la limbă, [In
"L1mbaromână",II, 1953,nr'. 6, p. 29-36; Dan Simonescu,Limba şi stilul operei.
lui Mihail Kogălniceanu,în .Limba română",III, 1954,nr. 5, p.34-43; idem,
Contribuţia.lui 1111.
Kogălniceanula deznoltareaşi îmboqăţil'ealimbii Literare,in
vol. Contritruţiila istorialimbiiromâneliterare în secolulal XIX/'ea,I, Bucureşti,
1956,p. 67-88; LuciuPop, Problemede limbă la cercul Kogălnic'E'I:mu,
în "Studii
şi cerc. st.", s. III, (şt, sociale),Iaşi, VI, 1955,nr, 1-2, p. 6376; DanSimoneseu,
Cuvint inainte la M. Kogălniceanu,Despre literatul'ă,Bucureşti,1956,.p. 3-18;
Gh. Bulgăr. Contribuţiila cunoaştereaoperei luiM. Kogălniceamt,în "Limba
română,VI, 1957,rir. 4, p. 82.
2 P. V. Haneş,Dezcoltarea.
limbii litel'aTCromâneîn lJ'rim(l.7umătatea secolului al XIX-lea,Bucureşti,1904,p. 167lG8, lD8-201 (vezi şi val. Studii de
istorie liteTCwă,
Bucureşti,.Minerva",1970,p. 185-201).
3 N. Cartojan,M. Kogălniceanu.Activitatealit81'ari:!,
în .Analele.Acadcmiet
Române",Mcm.secţ, Iit., s. IIr, t. 11, 1942.
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sistemamor-ală"
4,n-a avut la noi adversarmai tenace.Artelesi literatura,demonstra Kogălniceanu,nu pot genera productcviabile decît nutrlndu-scdin istoria
i realităţileautohtone,"altmintreleele nu sînt decît nişte plnrrteexoticepe care
cel Întîi vînt ori le îngheaţă,ori le usucă"5. Literaturatrebuia, pr-inurmare, "stI
se adape la izvoarelenaţionalităţii,adică la istoria,moruvurrleşi credinţeleţilrii
noastre"6. Irnitaţiilesterile, traducerilefădl valoare erau condamnatedin capul
loculuica "maculatură",Kogălniceanufiind decis să combatăliteratura de import
şi "toate acele traductii de articole uşoare ;;i anecdotefranţuzeştii ncrnteşt.i"
7
Recomanda,în schimb,ca vrednicede LIIi traduse şi popularizate,"opereleclasice" ale 1u1Dernostene,Xenofon,Tucidido,1'as50.Montesquieude. Litr-rut
ura
.f'ă:răprincipil, fără tendinţă,fără.vreun plan p<:lItriotic"
nu intră în vederilesale.
Ambiţiacărturarului,în această epoc-il,tindea la ccncentr-area
tuturor mijloacelor
societăţiispre a-i determinarr-novarcape slugurulplan atunci acr-csib.il,
cel moral,
Programelerevistelorşi ziarelor,recenziişi note bibliografice,foiletoanesatirfc«
etc, sînt utilizate în acest scop. Ironia, gluma literară cu substrat satirâc,pamfletul politiefac parte, de asemenea,din panopliamilitnntului.In schiţaumcr-istică
Adunăridănţuitoare(1839),cI vestejeşteabuzul de cuvinteşi expresiitr-antuzcstl,
atitudinea dispretuitoaref'ută de limba poporului,socotită ca ,grosolană".Jargonulcosmopolitdin saloaneleburghezeşi boiereştieste ţinta aceleiaşimuşcătoare
ironii în schâţaUn bon mot franţ1!Z'csc
de pe malurile Btihluiului.
sau les breues
et les longues8 şi în cronicasatirică Un nume rar 9, În altă parte, discutînd,în
acelasi limbaj, despre Voia.jurişi plimbări, constată că "gustul voiajurilor ş··a
lăţit atît de mult" în mediul burghezo-aristocratlc,
CG.nu-t primăvară in care
să nu iasă din ţară caravaneîntregi de tineri"10.
Impotrivaacestor colportoride mode franţuzeşti,superficialisi cosmopoli
ţi,
KogălniceanuconcepeIoiletonulsatiric O scrisoarea unui nou Abi/arci,destinat
ziarulul ieşean .Zimbrul",dar care, pare-se,n-a văzut lumina tiparului.Manuscrisul, bruionpăstrat în arhiva personalăa scriitorului11,reprezintădoar pr-imul
dintr-oserie de foiletoaneîndreptateîmpotrivah-ancornaniel.
Pretextulsutit-eieste
() scrisoarede dragostepe care un tînăr, infIueuţatde străvecheapovestea lui
Abelardşi a Eloiser,ar fi tr-irnâs-o
(Iaşi, 20rnadie 1B49)iubitei sale din provincie.
Amesteculhilar ele mărtur-lsh-ipasionatc şl de informaţii stupide, culese din
capitală,constituienota caractortsticăa scrisoriiamintite... Cânenu cunoaştepe
Abilardşi Eloise,aceste nume străluciterr[Ic] timpului de mijloe,uniţi în viaţă
pJ:Înglorie i nenoroe!ire,
uniţi după mOilrteprin acelaşi mormînt,aflat aLunci
in ţintirimuJlui PE'reLachaisedin Paris $i can', după opt veacuri,este încă neCOlltenit aeopedt cu cununi de imortele,tribut pHititmernorieilor de tot omul ce
crede sau au Ci'ezutîn... amor şi poezie [...]"? Poate că scriitorulînsuşi făcuse
euvenitulpelerinajla Pere Lachaise,Cllocaziacălătorieisale din lB4G,mai ales
că amintirea:filozofuluişi teologuluiAbelDrdfusese ·improspăta.h1
cu un an mai
înainle, la Paris, de Ch. Hemusat,într-o vastă biograf'îe
12.El citeazilscriitori
celebricare s-au inspirat din această tristElpovestedin vea('ulde Inijloc."Isto!'ieUşi romancierii,poeţii şi zugraviia Luturol'naţiilor -- scrie Kogălniceanuau ce1ebratîntîmplăr[lelui Abelard şi el Eloisei,figurile cele mai poetice din
4 M. Kogălniceanu,Introducerela A. Demidoffîn Lkmat,Valachiaşi Molda1.,ia,în ,,Dacialiterară", 1940,p. 140şi urm.
Oiluern, LetopisiţileŢărU MoldovC'i,
1, Iaşi, 1B52,Introducere.
6 Idem,{Articolul-program]
.SteaoaDunării",1, 185G,nI'. 1, p. 1.
7 Idem, Despre literatură,Bucureşti,1956,p. 171-172.
e.• Propăşirea",1, 1844,p. 24B.
9 Ibidem,nI:'.20, Vezi şi SimionDănes()u,op. cit., p. <14.
10Ibidem,nI', 18.
11B.A.R.,Arhiva M. Kogălniceanu,X ,Il!'.10, f. lB:3-1B6.
12Ch. HemusaţAbellard, 2 voI., Paris, 1845.
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timpurilebarbare".Şi aminteşteîndeosebipe AlexanderPope13'ii pe Colardeuu1;.
cărora irnătareacorespondenţeiacestor •amorezistrăluolti''le-a adus faimă, dar
desigurcă ii era cunoscutşi T'eiullui Abelarâ evocat de t.amartine,o dată cu
ultimelecreaţiiale filozofului,conceputela mănăstireaCluny,pe "bancade piatră
cenuşie,sonorăca un clopot"15.Temaîi era cunoscută,fără îndoială,şi prin Rousseau, a cărui La NouiielleHeloise,roman de exaltare'a pasiuniişi a virtuţii, se
bucura de multă trecere în societateacultă românească,dar şi prin tălmăeu-ile
din Colardeau,făcutede C.Conachi=AbeliardcătriiElosasi Eloizacătră Abeliard16.
.Intre bucăţile cele mai frumoaseafle] poetului nostru'Conachi- observă,cu
ironicădetasare,Kogălniceanu- cea mai cu drept popularăeste epistolaîn care
Elolza,silită de geloziafostului ei amant de a se îmbrăca în neagra mantie el
mai negrii călugării,după cincisprezece
ani de durer-işi de desnădejdeîn fundul
chiliei sale, rcînvie suvenirile fericirei trecute, cîntă şi plînge amorurrIetinereţii
sale... pentru că nu le mai poate gusta".
In acelaşitimp, ca o altă faţă a lucrurilor,criticul relevă, o dală cu "a1110"
rur-ileşi scrierile"lui Abclard şi ale Eloisei,•trista rnisie de el sluji de model
tuturor boicrastlor,gliganilorliterari si cotoilorumorezutidin toate veacurileşi
din toate ţările". Mai cu seamă asupra tinerimii române care, ajunsă la Paris,
nu se opreşte decît .la poalelemormîntuluilui Abilarcl"17,povesteade dragoste
a celor două celebrităţiexercită o fa.c,cinaţie
particulară. "Cum asemenetineri,
entuziasmatiprin vederea locurilor ce păstrează nişte oase at.ît de amoroase,
extaziaţiprin cetirea corespondenţei
nepoateilui Fulbcrt si a jertfei acestuia,să
nu se identifice('.Uamorurile şi cu lamentaţiilelor şi în declaraţiilesau biletele
ce adreseazăturturelelor-lor, să nu reproducă simtîmintele,ideile, exclamatulc
şi chiar frazelegloriosuluilor modelT",Imitaţia e înf'ătlsatăaşadar, ironic, ca o
sursă de celebritate.Numaidl tinerii noştri, .,dedaţivoiajelor",o fae "cu aceeai
acurntetăşi iscusinţăca Şi bucătăritclojur-îndrolul stăpinelorlor". Şi excrnplif
ică
printr-o epistolă conceputăîn acest chip de .un patriot moldovean'care ,;nu
numaică au înghenunchiatla mormîntulEloisei.dar ades au făcut chiar cuvinte
fUD('l'H1'e
în tlntirimul Pere Lachnise"18. Iar fiindcă, după înţelepciuneacea
veche,.Iurninatrebuiesă se pună pe masă, ca să luminezetoată casa, iar nu sti
se pună supt obroc",autorul înţelegesă. o dea la iveală: ("pe masa pu'hlicăa
Zimbrului")
19= ,,0 aseminecomoarăam fi ingraţi dacă am ţine-o ase-unsă".
Este vorba de întîia scrisoarefi .noului Abilard",reproq,tJsă- chipuriledupă textul original,cu asigurareacă .pentru odce Toma necredincimml"
se păs13AlexanderPope, Epistle of Eloiseto Abelard.
14CharlesPierre Colardeau,LeUred'Helăisea Abelard,în Oeuvl'cs,r, Paris,
Hl25.
15.Opinia",laşi, VII, 1910.nI'. l11B,p. 1-2: Alilenarul]'y[('îrHlstirii
C!tmy.
Pe Lamartineîl aminteaîncă în lB40,în nota introductivăla A. Demidoff
în Banat, Valahi,:]şi lv[oldO'l!a,
invocîndodele adresate de poet tinerelor rnoldoyene (cI. M. Kogălniceanu,Despreliteratură,Bucureşti,lD56,p. 69).
16C. Conaehi,Scrieri alese, ediţie îngrijită de E<::aterina
şi AlexandruTeodorescu,Bucureşti,19G3,p. 244-257.
17° descrierea acestlliaapăruse mai înainte în "Icoanalumei",Bucureşti,
I, lB41,nI'. 43, p. 342-344= M'onmnentul
lui Abelardşi aflI Eloisei.
18Nu este exclusca aluzia să-I priveascăpe Gr. A. Ghioa,domnulMoldovei,
care -- se spunea- o Cllll!OSeUSC
pe M-meLeroyîn cimitirulPere T,admise.
19Coleeţiaziarului "Zimbrul"cercetată de noi nu (xmţineScrisoareaunui
nou AbelaTd,singuracolaborarea lui Kogălniceanu,sub serrmăturăproprie,fiind
o declaraţieadresată .onorabileiredacţii a Zi.mbr1i11â",
la 29 august 1850,în legătunl cu editGl'calucrării Tălcuil'eaPS(tltil'eiprofitului.David, adusă poej'omânie
de Mitropolit1l1
Venimnin,t. 1 (Iaşi, 1850).VeZli.Zimbrul",lB50,nr-.18 (31 aug.),
p. 6B şi nl'. 34 (26 oet.), p. 13:l,În Ci.1res-a publkat replioa lui Gh. Asachi:
I?ăsJYu.ns
la 8'uumcuique.
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trează "preţiosulautograf"şi cu promisiuneacă vor urma celelaltescrisori.Infr-untînd obosealacălătorieişi sllniclllevîntului nocturn, tînărul provincialdescinde
în metropolă,chinujt de amintireaiubitei sale, oftînd neîncetat,incapabilsă se
resemnezeşi protestîndîmr.utrrvanaturii care "ne-audat chipul de a ne iubi cu
învăpăiare",dar nu si posibilitateaca "în veci unul de altul să nu ne despărtim".
De provenienţăplebelană,noua .Jiiloiză"e înştâintatăvapo!cu prIvire la tudcnli,
ale cărur' nume ("cumnataCiocă,lău,cumnaţii Spanac şi Busuioc")contrastează
cu pretenţiilearistocraticeale mediului.Absurdesau ridicole,ştirile ce se cornunică de pe "rău parfumatul Bahlui' -- împodobitînsă, preţios, cu un "Pont
d'Eloise"- situeazăpc sentirnentalulepistnlier,amator de hiperbolei de bizarerii, în plin Oraent,Este () ocaziepentru Kogălniceanude a perstfla snobismul,
pretiozitatea.Personaje ilustre, încă în viaţă, sînt tratate familiar. E amintit
Lamartlnoca namieulmeu"; care "îmi scrie di-mi trimite un oghial de flanc,
ilustrulpoet şi bărbat de stat fiind redus astfel - potrivit cu mentalitateaemitentului "- la mieâpreocupăricasnice.Se vorbeste de italieni, cu ironie, ca de
unii ce ar fi ineetat să mai consumemacaroane,.fiindcă le cădea greu la stornah
şi nu puteau fugi dinaintea lui Radotzky'',invingătorulaustriacde la Custozza
si Novara.
. In acest chip, reducînd-ola elementeformale,inconsistente,se i-iddcullzcază
"binefacedle"culturii apusene."După o aseminescrisoare,încheieKogălniceanu,
dezvăluindrostul întregii irnprovizatii,.rna: zică cineva că literatura şi ideile
franţuzeştin-au îrn-îurireîn ţara noastră".Dar .nimică supt soarenu eSitedeplin",
şi autorul promite să continuiepovesteanoului cuplu, anticipîndasupra necredinţei acestei "Eloizenevrednice",care n-a putut pretul cum se cuvino "meritele şi pasiunea".
Urmareanu se cunoaşte,dar finalitateasatirică a demersuluiapare evidentă
din fragmentulprezentat.O scrisoa1'ea unui nou .f1bi/ardconstituieaşadar un
episod necunoscutdin publicisticalud.Kogălniceanu-- databil în epoca în care
au fost scrise:şi Taineleinimii -- şi în acelasitimp un momentsemnificativdin
Istor-ia,mai vechedecît SE'credeîndeobşte,a lupteiîmpotrivaformelorfără fond.20,

20Vezi, în această privinţă O. Densusianu,fAterat71ra1'omânăriwdernă,'
III,
Bucureşti,19::3,p. 2G-43: M. Kogălniceanuşi direcţia care a inmtgtlt'at-tJ
la
.,Dacialite'I'Q1'ă".
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