MIHAIL KOGALNICEANU - -100 DE ANI DE LA
MOARTE
de GABRIEL LEAHU

S - a născut la 1 8 septembrie 1 9 1 7 la Iaşi, intr - o joi dimin�aţa1, la
ceasurile 9
după o insemnare autografă a tatălui său.

-

Studiile le face la Iaşi şi in străinătate, în Franţa - la Luneville şi
Nancy în 1 834-1 835 şi în Prusia', la Berlin, intre 1 835 şi 1838, fiind
trimis de domnitorul Mihail Sturza, împreună cu beizadelele Gri,�ore
şj Dimitrie. In 1 838 îşi încheie studiile la Faculta1tea Juridică din Berlin .
fără a mai continua c u obţinerea doctoraJtului, atît din Upsă de fonduri
cel
cît şi din cauza pierderii încr ederii suveranului protector. A fost
dintii student român ati Universităţii din Berlin, deschizînd calea lui
Titu Maiorescu, Iacob Negruzzi , Mihai Eminescu. Revenit în ţară în
martie 1838, va fi numit totuşi aghiotant domnesc.
Edit�ază Alăuta românească ( 1 838), Foaia sătească a' Prinţipatulni
l\Toldovei (1 840-1 845), ,Dacia literară (1 840), Arhiva românească (ince
pind cu 1 841), Propăşirea (1 844, îm preună cu Nicolae Bălcescu şi Ion
Ghica), Progre sul (1 863), Steana Dunării (1855-1856) - at cărei articol/
program apărut la 1 oct. 1 855 prezelnta dezideratul naţional-unionir,t

al românHor : .. . . . Unirea Prin cipatelor a fost visul de a'nr, telul i!':pră 
vilor marilor bărbaţi ai României. al lui Iancu Hun iad. ca si al lni
Stefan cel Mare, ca şi al lui Mihai Viteazul. al lui Vasile-Vodă. ca si
al lui Matei Basarab. Unirea Principatelor est� dar dorinţa vie şi i'ogiră
a marii majorităţi a românilor . . . "

La 24 nov. 1 843, rosteste lecţia inaugura1ă a cursului de istorie na
ţion ală l a Ac[!demia Mihă!iJeanii . în care autorul înţelege n ·in n atr!a
�;1
fnatP pnpq Îl'ltinrlp)r<n r'IP ]f'l(' 1 1 '1 Q n <;n VO!'her,f�> '!"Or,?l"��tn s i , �"' " istnr�r>
n aţională. istoria Moldovei. a Valahiei şi a fraţilor din Tran c;ilv:m i ::t"

runoaşterea h;tol"'iei este înţeleasă ca .. magistra gentium"
desdfrin d
t r erutul. e::t oferi'i norme de con rlnWî pentrn nrezen t ; Di'itiHorul n e leal
hiirbiltul di"' stat, în istorie învaţă tocmelme ocîrmuitorilor. putPre'l "· i
s1iibiciunite lor, pricinile de snorire sau de scădere a s ta turi lo:r fF>lnrn.-.
ele guvern s u b r ar e au înflorit ma'i mult, legile rare au l'!vut inri u r i rP::t
cen m 1:1. i priicioasă sau cea mai stricăcioasă asupn puteri i . ::�c:: T mr·• �"', , , _
tu rii, as u pr a moralului n o ro ad e l or Oşteanul in istorie gii.c;este ni l d ele

..

.

C'ele mai drepte şi adevărate despre strategie ; cărturarul , filosoful in ea
vede inaintarea duhului o menesc, rătăcirile sale, descoperirea geniului,
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pricinile neştiinţei, a supeTstiţiei şi a intunericului". In ceea ce priveşte
raportul cu istoria universală, Mihail Kogălniceanu dădea prioritate
celei naţionale ; ,.Inima mi se batei cînd aud rostind numele lui Ale 

xandru cel Bun. al lui Ştefan cel Mare, al lui Mihai Viteazul. Da, dom
nilor mei, ş i nu mă ruşinez a vă zice că aceşti bărbaţi pentru mine sînt
mai mult decît Alexandru cef Mare, decît Anibal, decît Cezar. Aceştia
sint eroii lumii, in schimb cei dintii sînt eroii patriei mele. Pentru mine,
bătălia de la Războieni are mai mare interes decit lupta de la Termopile
şi izbinzele de la Rahova' ş i de la Călugăreni imi par mai strălucite decit
ace!e de la Maraton şi Salamina, pentru că sint cîştigate de către ro 

m âni".

După eşecul revoluţiei! de la laşi, din: martie 1 848, Mihail Kog:'H
niceanu se refugi ază la Cernăuţi, unde elaborează "Dorinţele partidei

naţionale in Moldova}' şi .. Proiectul de constituţie pentru Moldov:l",
pri ma fiind aoreciată de Nicolae Iorga ca lucra're "sintetică şi desăvîr
şită", constituind un adevărat program pentru făurirea României mo
derne ; cu acest prilej, unirea este considerată a fi "chcia bolţii fără
de care întreg edificiul naţiona� s-ar prăbuşi".
Mihail Ko�ăJ.niceanu este cel care va elabora hotărîrile Aduniirii
ad-hoc din Iasi. adoptate la 7 oct. 1 857 (unirea. autonomia. orint străin,
neutralitate, Aduna!re reprezentativă). de numele său fiind lel!at şi r(> 
lebrul discurs ţinut in fata noului domn al Moldovei i a 5 ian . 1 859.

p e care considerăim că' m,.1. trebuie s ă obosim să-1 cităm, .,Măria T a " . atît
pentru conţinutul său programatic, cît şi p�ntru contin u a sa actualitl'ltf' :
.. Dună una sută1 ci n ci ze:- i !':i oatru dP dureri. ne urni Uri si r:IP dPa rad a tie
nationali'!, Moldova a rPintrat în vechiul său d reot consfintit nrh r<�n i 
tul atiile sale, dreptul de a-si alege pre capul său, ore domnul. ·P rin
;.., ,q,Jt<�T'Pa Ta ore tronul l11i S tef::=� n rPl l'vtarP. s-� r·�.Jn ălt�t însi'i�i. n �ti n 
,.. �Ht::�tea română. Alepîndu-te de canul său . neamul nostru · a vnit s..-�
�mnl i n ească· o veche datori.e căt re familia
Ta. a voit f:ă-i r:î!;o) !'itP;:u;cii
s+r� m n s il or Ti'ii . vărsat pentru lib&ti'itile nublieP. A l e '!indu -tP
+inp Do•,.m in tara n oastră , n oi am vrnit �ă a ră tă m luTr'ii ::�ree"� reo
�"' "'+?'i: t<>.r a d orP � te · la lert i. nn, l fi . nm nm 1 . Docwmne ! marp �i frumnasii i+�
... -+ .. mio;ia ! Constitu tia din 7 (HI) a1 1P.ust ne in�emnoozR. o enndi " m l ?'i

... <T..1 P

�-·

..,T "

f ; r "!
n <--<; c hi7i ! Fit. r'l <> r . nmul .,;.nnro,o i
fă C" R. leqPa !=:R.' fie t.a:re, iRră 'T'u . MiiT"i ::�
'1"'::� ca Domn , fii bun, fi i blin d . fH bun mR.i ales nen tru a rei T"eonh.,J ,.. ::> ...,.
,.,.,::�; tnt.i domnii ibrecu ti p11 focot. nPnăsi=itori �au răi. N11 nit::� cĂ dnri?:Pri

., ; Mfi'l:'i::� Ta. esti ch em ::� +

�� n

1 "'(Tf'-'1 c; ?'i înlocui alscă arhitT"ariul

nP rlPp�J tati te-am ales domn. ;.,să ::�i c:R. d omnPsti neste dou !'i
n:=�"'"'ni ! Fă. dar. ca rlorrmla· Ta �!'i fie r u t.o+• 1 l 'de D::!re si
1rnnacă .patimile �; uri lP nintrP noi !" � rei n +rn d u Îfl mi ilocul
mnc:easca.' frătie. Fi i simnlu . 1\ll' !'irh Ta. fii hu n . fii Domn
rechea Ta !'lă fiei pur nrPA deschic:;ă l a adevăr si inch i �fi l::t

rnilin::�n"' .-1p
dP rlreot::�t"'.
n nc:tr'I J c:tră

cM.:"itean . u
minc-innii !': ;
linguşire. Porţi un fru m o s � i sc-u mp n u me , numele lui Alexan d ru rrl
Bun. Să trăieşti dar mulţ i ani, ca �i dînsul ; să domneş ti ca şi dînsul, şi
fă, o, Doamne, ca prin dreptatea Europei, prin dezvoltarea instituţiilor
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noastre, prin simţămintele tale patriotice, să mJai putem ajunge la
acele timpuri glorioase ale naţiei noastre cînd Alexandru cel Bun zicea
ambasadorilor împc1ratului din Bizanţi că România nu are alt ocrotitor
decît pre Dumnezeu şi sabia sa ! Să trăieşti, Mă:ria Ta ! "
Prim- ministru între 1 863 şi 1 865, va i mpune Legea setularizărti
averilor mănăstireşti (1 863), Legea rurală ( 1 864), Legea electorată, Legea
instrucţiunii publice, Legea justiţiei şi încă multe. altele.
Ministru de externe în timpul pregătirii şi desfăşurării Războiului
de Independenţă· (1 876-1 879), rosteşte în Adunarea deputaţilor dis
mrsul prin care se anunta proclamarea Independenţei Români�. la
9 mai 1 877 ,.în stare de război, cu legăturHe rupte, ce sîntem ? Sintem
indenendenti, sîntem naţiune de sine stătătoare".
După 1 879, va fi trimisul plenipotenţiaJr al României la Paris pin �
in 1 88 1 , an în care va reveni în activitatea parlamentară, unde va fi
oreizent pînă la moarte, survenită la 20 iunie 1 8 9 1 , ora 10 dimineaţC� ,
la Paris.
În concluzie, privind retrospectiv viaţa şi activitatea lui Mihail Ko
gălniceanu, nutem să-1 considerăm, fără teama de a gre�i, drept unul
din străluciţii re'nrezentanti ai soir.i.tualităţii româneşti din atît de bo
fiatul secol al XIX-lea. Om politic, istoric, publicist, a desfăşurat o ac
tivitate prodigioasă pentru edificarea României moderne, numele său
fiind legat" mai mult decît al multor conducători de cele mai de seamă
infăptuiri ale perioadei 1 8 5 9-1 898. Patriot profund, orator fărăi ecral,
a militat cu o impresionantă consecvenţă pentru ridicarea neamului săti.
pentru împlinirea acestuia prin Unire şi Independentă . ..Incepător al
culturii româneşti moderne", după fericita expresie a lui Nicolae IorPa.
Mihail Kogălniceanu rămîne o personalitate polivalentă a uluitorulu i
secol XIX.
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