
Mihail Kogălniceanu, 
prozator, publicist, istoric, om politic –

200 de ani de la naştere

(6 septembrie 1817 – 2 iulie 1891)



„Nu se poate examina niciuna dintre componentele istoriei
româneşti din secolul al XIX-lea – istoria politică, istoria literară,
istoria presei, istoria învăţământului, istoria teatrului şi nici chiar
istoria culinară – fără să dăm de numele lui Mihail
KOGĂLNICEANU. El este una dintre personalităţile dominante ale
societăţii româneşti dintre 1840 şi 1890, implicat în toate
evenimentele şi evoluţiile care au condus la modernizarea României
până în pragul secolului al XX-lea. A colaborat, de asemenea, cu toţi
cei care au avut un rol pozitiv în acest proces de modernizare, de la
revoluţionarii paşoptişti din Moldova şi Ţara Românească, până la
princepele şi apoi regele Carol”.

(http://www.istorie-pe-scurt.ro/mihail-kogalniceanu-artizanul-unirii-si-al-independentei/)

http://www.istorie-pe-scurt.ro/mihail-kogalniceanu-artizanul-unirii-si-al-independentei/


TABEL CRONOLOGIC
• 1817, 6 septembrie. S-a născut viitorul scriitor şi om politic Mihail Kogălniceanu, primul din cei 10 copii în

familie.

• 1827 – 1834. După ce capătă o anumită instruire în casa părintească, M. Kogălniceanu de la vârsta de
10 ani, împreună cu Vasile Alecsandri, frecventează lecţiile unui dascăl maramureşan stabilit la Iaşi,
Gherman Vida. Din 1828 învaţă la pensionul unui francez, stabilit şi acesta în capitala Principatului
Moldovei, Victor Cuénim.

• 1835 – studiile la Berlin: Dreptul şi Istoria. Membru al Cercului revoluţionar român din Paris (1835-1838),
alături de I. Ghica, C. A. Rosetti, Al. I. Cuza, C. Negruzzi ş.a.

• 1837 – la Berlin, a publicat „Moldau und Wallachei. Romanische oder Wallachische Sprache und Iiteratur”
- o schiţă amplă a limbii şi literaturii române, cu referiri la istoriografie, legislaţie şi creaţie populară;
„Esquisse sur l'histoire, Ies moeurs et la langue des Cigatns, connus en France sous le nom de Bohemi-
ens”, în care susţine necesitatea eliberării ţiganilor robi; „Histoire de la Valachie, de la Moldavi des
Valaques Transdanubiens’’- o istorie a tuturor românilor, cu sublinierea ideii continuităţii şi unităţii politice.
Revenit în 1838 la Iaşi, este numit locotenent-aghiotant, apoi căpitan al domnului Mihail Sturdza,
desfăşurând în acelaşi timp o intensă activitate în domeniile publicisticii, istoriei şi literaturii.

• 1838, 1 iulie. De la această dată apare prima publicaţie periodică a lui M. Kogălniceanu – o nouă serie,
faţă de cea a lui Gh. Asachi, a „Alăutei româneşti”, prima noastră revistă literară, editată ca supliment al
ziarului „Albina românească“.

• 1840 – Este codirector, alături de C. Negruzzi şi V. Alecsandri, al teatrului francez şi al celui românesc din
Iaşi. Editează la Iaşi revista „Dacia literară” care marchează un moment important în dezvoltarea culturii
şi literaturii naţionale.



• 1841, 2 decembrie. Este ales membru al Societăţii de istorie şi antichităţi din Odesa, pentru care pregătise un
discurs. În procesul-verbal al şedinţei cu pricina se menţiona că M. Kogălniceanu „a scris Istoria Valahiei,
Moldovei şi a valahilor transdanubieni şi alte lucrări istorice şi pregăteşte editarea letopiseţelor moldoveneşti
atât de importante pentru istoria ţinutului nostru”.

• 1843 – Profesor la Academia Mihăileană (prima instituţie de învăţământ superior din Moldova), unde rosteşte
celebrul „Cuvânt pentru deschiderea cursului dt istorie naţională”, în care defineşte istoria şi rolul ei în
cristalizarea conştiinţei naţionale.

• 1844 – Împreună cu I. Ghica ş.a., editează revista culturală şi literară „Propăşitea" (apărută cu subtitlul „Foaie
ştiinţifică şi literară”).

• 1845 – Editează prima publicaţie în limba română consacrată exclusiv studiilor şi documentelor istorice:
gazeta oficială „Foaia sătească a Prinţipatului Moldaviei” alături de care înfiinţează editura şi tipografia
„Cantora Foaiei săteşti”, care publică documente privitoare la istoria românilor.

• 1845-1847 – M. Kogălniceanu se stabileşte la început în Franţa, apoi în Spania, iar la întoarcere în patrie
vizitează Italia.

• 1845 – 1852 – Editează la Iaşi Letopiseţele Ţării Modovei, în trei volume (vol. 2-1845; 3-1846; 1—1852),
însoţite de Prefaţă (la vol. 1), studii şi însemnări despre manuscrisele valorificate.

• 1848 – Participă la mişcarea petiţionară din Moldova, iar după înăbuşirea acesteia scrie broşura Întâmplările
din Moldova în luna lui martie 1848 şi alte lucrări, menite să informeze opinia publică asupra evenimentelor ce
au avut loc. Colaborează la ziarul „Bucovina”, în care a publicat pamfletul Carte a fostului rege Ludvig Filip
către încă fiindul domn Mihail Sturdza şi mai multe articole. A tipărit în broşură aparte la Cernăuţi pamfletul
Noul acatist al marelui voievod Mihail Grigoriu.



• 1849 – Este numit director al Departamentului Treburilor din Lăuntru.

• 1851-1852 – Este numi deputat în Adunarea ad-hoc a Moldovei.

• 1855 - 1856 şi 1858 – 1860 – apare, sub conducerea sa, ziarul unionist „Steaua Dunării”.

• 1863 – 1864 – Ministru de Interne şi ministru al Internelor.

• 1863 – 1865 – Preşedinte al Consiliului de Miniştri al României.

• 1868 – Membru titular al Societăţii Academice Române.

• 1886 – 1887 – Vicepreşedinte al Academiei Române.

• 1887 – 1890 – Preşedinte al Academiei Române.

• 1891, 1 aprilie. În şedinţa solemnă a Academiei Române organizată cu ocazia împlinirii a 25 de ani de la
fondarea acestui for ştiinţific M. Kogălniceanu a rostit discursul Dezrobirea ţiganilor, ştergerea privilegiilor
boiereşti, emanciparea ţărănimii, considerat de însuşi oratorul „cântecul meu de lebădă“, în care marele om
de stat se referea la cele mai importante acte social-politice, la realizarea cărora a contribuit şi care au
jucat un rol decisiv în dezvoltarea României moderne.

• 1891, 20 iunie. M. Kogălniceanu se stinge din viaţă la Paris în timpul unei grele intervenţii chirurgicale. A
fost înmormântat în cimitirul „Eternitatea” din Iaşi.



OPERA





„Acelaşi popor omogen, identic ca nici unul altul, pentru

că avem acelaşi început, acelaşi nume, aceeaşi limbă,

aceeaşi religie, aceeaşi istorie, aceeaşi civilizaţie, aceleaşi

instituţii, aceleaşi legi şi obiceiuri, aceleaşi temeri şi aceleaşi

speranţe, aceleaşi trebuinţe de îndestulat, aceleaşi hotare

de păzit, aceleaşi dureri în trecut, acelaşi viitor de asigurat

şi, în sfîrşit, aceeaşi misie de împlinit”.
Mihail Kogălniceanu



Revista „DACIA LITERARĂ”

La 30 ianuarie 1840 la Iași, sub redacția lui Mihail 

Kogălniceanu, apare revista „Dacia literară”.



„…O foaie care, părăsind politica, s-ar îndeletnici numai cu

literatura națională, o foaie care, făcând abnegație de loc, ar fi

numai o foaie românească și prin urmare s-ar îndeletnici cu

producțiile românești, fie din orice parte a Daciei, numai să fie

bune, această foaie, zic, ar împlini o mare lipsă în literatura

noastră. O asemenea foaie ne vom sili ca să fie DACIA

LITERARĂ; ne vom sili, pentru că nu avem sumeața pretenție să

facem mai bine decât predecesorii noștri. Însă urmând unui drum

bătut de dânșii, folosindu-ne de cercările și de ispita lor, vom avea

mai puține greutăți și mai mari înlesniri în lucrările noastre. Dacia,

afară de compunerile originale a redacției și a conlucrătorilor săi,

va primi în coloanele sale cele mai bune scrieri originale ce va găsi

în deosebitele jurnaluri românești. Așadar, foaia noastră va fi un

repertoriu general al literaturii românești, în care, ca într-o oglindă,

se vor vedea scriitori moldoveni, munteni, ardeleni, bănățeni,

bucovineni, fieștecare cu ideile sale, cu limba sa, cu tipul său.

Urmând unui asemene plan, Dacia nu poate decât să fie bine

primită de publicul cititor…”

M. Kogălniceanu, Introducție la „Dacia literară"



REFERINŢE CRITICE







„În decursul întregii sale vieţi, Kogălniceanu a urmărit o singură

idee: înălţarea neamului său… A fost un stâlp al ţării, întruparea cea

mai minunată şi mai caracteristică a minţii româneşti, cristalizată în

geniala lui natură… În concepţiune, adevărul; în gust, frumosul; în

fapte, binele: iată în rezumat viaţa lui Mihail Kogălniceanu. El a

umplut cu înalta lui personalitate mai bine de 50 de ani din istoria

neamului românesc. Literator distins, istoric fruntaş, mare orator şi

încă mai mare om de stat, Mihail Kogălniceanu a fost una din acele

naturi alese, ce greu încap câte două alăturea în un veac”.

A. D. Xenopol 



PREZENŢE ÎN SURSE DE REFERINŢE



PREZENŢE  ÎN CALENDARUL NAŢIONAL

„Om genial, cel mai mare conducător cultural şi

politic pe care l-au avut românii în epoca modernă”.
Nicolae Iorga



PREZENŢE ÎN PUBLICAŢII PERIODICE





PREZENŢE  ÎN INTERNET
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Bustul lui Mihail 

Kogălniceanu, amplasat 

în Parcul Trandafirilor 

din Suceava

Portretul lui Kogălniceanu

(portret de Mișu Popp)Mormântul lui Mihail 

Kogălniceanu de la 

Cimitirul Eternitatea 

din Iași Statuia lui Mihail 

Kogălniceanu din 

București, în piața care-i 

poartă numele

MIHAIL KOGĂLNICEANU ÎN ARTĂ

„N-aş schimba săraca Moldovă nici pentru întâiul tron din lume" 

Mihail Kogălniceanu
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