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SUPERIOR ÎN ROMÂNIA
Abstract: The history of the Academy ”Mihãileana” is connected with the history of the
Romanian school till 1835. Only from that perspective we can evaluate and emphasize the context of
development of the modern Romanian school (the secondary and high education), the evolution of
the culture, training and education till 1860 – the year when the university was opened. But the first
institution of superior education in Romania was the Academy ”Mihãileana”, even though we can
speak about its abolition in 1848.
When we study the activities and the existence of the Academy ”Mihãileana” we make a reference to
times when Gheorghe Asachi, Ion Ghica, Mihail Kogãlniceanu enriched with their creative spirit the
scientific content of the scholar and course schedule, outlining the status of the Romanian school in
its first period.
Between 1848 and 1860 the Academy ”Mihãileana” continues its activity through the National
College (Colegiul Naþional) and later through the National High School (Liceul Naþional). But the
period from 1835 to 1848 represents its existence and contributed to the cultural union of the
Principalities before their political one. The national initiative had priority over all those social,
political and economic events which marked that nefarious time span.
Istoria Academiei Mihãilene este legatã, fireºte, de o istorie a ºcolii româneºti de pânã la 1835.
Numai din aceastã perspectivã îi putem evalua, evidenþia dimensiunile valorice în contextul societãþii
româneºti moderne. Istoria ei creioneazã imaginea despre geneza ºi afirmarea ºcolii româneºti
moderne (legatã de învãþãmântul preuniversitar ºi universitar) evoluþia culturii, instruirii ºi educaþiei
pânã la 1860, anul deschiderii universitãþii ieºene, prima instituþie de învãþãmânt superior din
România. Începuturile ei le aflãm prin inaugurarea Academiei Mihãilene, chiar dacã poate fi
semnalatã o desfiinþare vremelnicã a ei la 1848. Prin studierea activitãþii ºi existenþei Academiei
Mihãilene vizãm perioadele în care Gheorghe Asachi, Ion Ghica, Mihail Kogãlniceanu, cu spiritul
lor novator, au îmbogãþit conþinutul ºtiinþific în general ºi îndeosebi al programelor ºcolare, al
cursurilor, conturând statutul ºcolii româneºti în perioada ei de început. Dupã 1848 ºi pânã la 1860,
an în care cursurile vor trece în cadrul universitãþii nou înfiinþate, Academia Mihãileanã îºi continuã
activitatea prin Colegiul Naþional, mai târziu Liceul Naþional. Acest început marcat de anul 1835
pânã la 1848 însumeazã evenimentele existenþei sale, maniera în care au fost depãºite problemele
social-politice ºi economice specifice perioadei deloc faste iniþiativelor de tip naþional.
Dacã discutãm perioada dinainte de 1835 ºi urmãrim iniþiativele ºi realizãrile în dezvoltarea
ºcolii naþionale remarcãm faptul cã activitatea ºcolarã nu poate fi identificatã prin elemente
consacrate, precum existenþa unei populaþii ºcolare, a unor cadre special pregãtite sau sã identificãm
o politicã ºcolarã bine articulatã. Putem însã remarca faptul cã educaþia, instruirea tinerilor era
realizatã prin forme de învãþãmânt instituþionalizate sau nu: particular, în colegii sau academii. Spre
exemplu dacã efectuãm un studiu asupra matricolelor universitãþii vieneze sau a celei din Cracovia,
dintre anii 1441-1448, aflãm cã tinerii moldoveni, destul de numeroºi, sunt înscriºi la cursurile
acestor universitãþi ºi, subliniem, proveneau din locuri diferite ale þãrii precum: Iaºi, Bucureºti,
Roman, Bârlad, Suceava etc. Aceºti tineri, sau mãcar o parte dintre ei, erau în mãsurã, la întoarcerea
acasã sã disemineze ideile reformatoare apusene în mediul românesc. Cultura românã de limbã slavã
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consemneazã, la începutul secolului XVI, prima creaþie literarã laicã, Letopiseþul de când cu voia lui
Dumnezeu s-a început þara Moldovei, redactat la curtea lui ªtefan cel Mare, lucrare ce deschide seria
operelor cu valoare istorico-literare ºi didactice. Semnalarea acestui moment are justificare în
susþinerea ideii cã, de fapt, cartea didacticã de istorie laicã din ºcoala Moldoveneascã debuteazã cu
lucrãri-cronici. În mod real pânã la editarea abecedarelor, a manualelor, aceste scrieri, alãturi de cele
liturgice, au constituit cartea ºcolarã în þãrile române, cu alte cuvinte au constituit materialul didactic.
Schimbarea a survenit dupã apariþia tiparului ºi introducerea limbii române ca limbã de cult. E uºor
de sesizat cã dupã ce limba românã a devenit limbã oficialã, ºcoala a devansat biserica, aceasta, este
ºtiut, aborda constant o atitudine conservatoare, tradiþionalistã. Dupã 1508, prin înfiinþarea, la
Mãnãstirea Dealu-Târgoviºte a primei tipografii româneºti, editãrile de aici deserveau cu manuale,
carte de învãþãturã, toate provinciile româneºti.
Un alt moment în evoluþia învãþãmântului românesc îl reprezintã introducerea limbii române în
binecunoscuta ºcoalã din ªcheii Braºovului, iar prin deschiderea colegiilor de tip umanist (de limbã
latinã sau greacã) a fost creatã acea breºã în sistemul de învãþãmânt de limba slavonã. De exemplu
între 1552 ºi 1561, în Moldova, la Hârlãu gãsim atestat primul colegiu medieval înfiinþat de
domnitorul Alexandru Lãpuºneanu în prima sa domnie. Astfel dupã aceste începuturi se poate vorbi
de secolul al XVII-lea ca fiind perioada în care au fost inaugurate mai multe instituþii ºcolare de tip
colegial ºi preuniversitar cu activitate îndelungatã, precum Colegiul Vasilian sau Academia
Domneascã din Iaºi, colegiul la care a studiat spãtarul Milescu ºi mitropolitul Dosoftei, Colegiul
Sfântul Sava de la Bucureºti, instituþii ºcolare deschise de Gheorghe Duca, ªerban Cantacuzino‚ ºi
Constantin Brâncoveanu. Prin unele elemente din programele lor aceste instituþii marcheazã
începuturile dezvoltãrii învãþãmântului superior din þãrile române. Sintetizând, se poate spune cã
acest secol marcheazã dezvoltarea tiparului ºi contribuþia sa esenþialã în dezvoltarea activitãþii
ºcolare (Iorga numeºte cronicarii moldoveni drept ctitori ai conºtiinþei naþionale româneºti).
Specificul acestui secol al XVII-lea este, aºadar, iniþiativa ºi trecerea treptatã a ºcolii din mâna
clerului, deci a bisericii în mâna nobililor ºi apoi a statului. În acest climat ia fiinþã cea mai importantã
ctitorie de învãþãmânt din Moldova, înfiinþatã de Vasile Lupu la sfârºitul anului 1639, la biserica Trei
Ierarhi din Iaºi, ºcoalã organizatã cu elemente de învãþãmânt superior dupã modelul Academiei din
Kiev (1632), având sprijinul Mitropolitului Petru Movilã, iniþiatorul Sinodului de la Iaºi pentru
apãrarea dreptei credinþe. Iatã argumentul: „Vãzând domnul marea lipsã de dascãli buni în þara
noastrã (…) au aºezat prin a sa chemare dascãli buni ºi râvnitori la învãþãturã de la Kiev (…) ºi de la
preasfinþitul mitropolit Moghilã, arhiepiscopului Kievului, ca sã fie spre învãþãturã ºi luminarea
minþii copiilor pãmântului nostru”. Alãturi de ºcoala domneascã din Iaºi amintim cã se pãstreazã, pe
teritoriul þãrii ºi alte centre româneºti de învãþãturã în oraºe, sate sau mãnãstiri. Sã amintim, de
asemenea, afirmaþiile misionarului catolic, Bandinus, care spunea cã în vremea lui Vasile Lupu,
existau în Iaºi numeroase ºcoli, mai multe de douãzeci, în care se învãþa în limba latinã, dar ºi în limba
þãrii. Iezuitul Francesco Fide spunea, ºi el, într-o scrisoare, din 24 iulie 1693, adresatã Congregaþiei
De Propaganda Fide: „acum 15 ani venisem în Moldova ºi am fost repartizat la Iaºi, ºi în toatã þara
pe atunci nu era altcineva sã vorbeascã sau sã ºtie limba latineascã afarã de Mironaºco Costin,
mare logofãt. Astãzi toatã floarea nobilimii vorbeºte latineºte ºi mulþi dintre dânºii sunt foarte
învãþaþi. Actualul principe, Constantin Duca, în vârstã de 23 de ani, este un elev al meu; hatmanul,
serdarul ºi secretarii domneºti pentru corespondenþã cifratã sunt ºi ei elevi ºi fii spirituali ai mei”.
(Constantin Cartojan, Istoria Literaturii Române) Aºadar remarcãm faptul cã în învãþãmântul de
colegiu mediu ºi elementar, precum ºi în cel academic are loc substituirea aproape deplinã a limbii
slavone cu cea românã ºi cu cea greacã în cel colegial ºi preuniversitar. Secolul al XVIII-lea rãmâne
responsabil cu preponderenþa predãrii în limba greacã. Învãþãmântul românesc de limbã greacã a
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constituit o etapã cu deosebitã semnificaþie pentru învãþãmântul ºi cultura româneascã. Fãrã excepþie
domnitorii din Moldova de dupã 1700 s-au preocupat de învãþãmânt, au iniþiat mãsuri în favoarea
ºcolii. De exemplu Antioh Cantemir hotãra, la 1706, ca toate mãnãstirile din þarã sã contribuie cu câte
120 galbeni la susþinerea ºcolilor. Cea dintâi iniþiativã cu efecte pe termen lung, a fost deschiderea în
1714 a ªcolii Domneºti, iar dupã 1717 a devenit o adevãratã Academie Domneascã. Hrisovul
domnului fanariot Nicolaie Mavrocordat, 1711 spune: „De mult avea de gând Neculai-vodã sã facã
douã lucruri bune în þarã, tipografie sã tipãreascã cãrþi, ºi a doua sã facã ºcoale, ca sã înveþe cine, ci
a vrea fãrã platã...”
Sã subliniem faptul cã nu existã nici un document care sã ateste cã în sate ar fi existat ºcoli
greceºti sau în limba slavonã, acestea existau doar în târgurile mai rãsãrite ºi în oraºe, ºcoala ruralã
rãmâne legatã de bisericã, iar limba folositã e cea a þãrii. De asemenea sã nu omitem semnalul dat de
Inochenþie Micu pledând pentru ºcoala româneascã, semnal susþinut ºi amplificat de ªcoala
Ardeleanã cu reprezentanþii ei, dascãli de renume. O nouã perioadã în evoluþia învãþãmântului
românesc o reprezintã cea de dupã 1766, perioada celor douã domnii ale lui Grigore Alexandru
Ghica, domn deosebit de luminat. Acum este reorganizatã Academia Domneascã de la Iaºi ai cãror
dascãli erau cunoscãtori de elinã greacã, latinã, aºadar dispãruserã dascãlii de limbã slavonã. De
asemenea putem vorbi acum de o laicizare a învãþãmântului, o studiem ca o etapã nouã a evoluþiei
acestuia în secolul XVIII. Acum se poate vorbi de apariþia primelor abecedare. În 1755, la Iaºi este
tipãrit un Bucvar sau începere de învãþãturã. De asemenea la sfârºitul secolului, Mitropolitul Iacob
Stamate, propune înfiinþarea la Academia Domneascã a unei clase de inginerie practicã ºi tot acum,
ca etapã nouã, remarcãm tendinþa de promovare a limbii române ca reacþie împotriva preponderenþei
predãrii în limba greacã ºi rãspândirea studiului în limba francezã. La început fenomenul devine
manifest mai cu seamã în învãþãmântul particular, dar treptat ºi în cel instituþionalizat. Tendinþa
continuã ºi dupã 1821. Ca efect aproape spontan semnalãm înfiinþarea ºcolii de catiheþi de la Socola
din Iaºi, 1803, în timpul domniei lui Alexandru Moruzzi, ca operã a Mitropolitului Veniamin
Costachi. Acest seminar a fost prima instituþie de învãþãmânt din Moldova unde se preda în limba
românã, iar la 1814, Gheorghe Asachi îºi deschidea cursul de inginerie hotarnicã la predarea cãruia
foloseºte manualele în limba românã scrise de el însuºi. Mai târziu, în 1927, Asachi întors de la
Viena, reluându-ºi locul de referendar la Epitropia ºcoalelor, alãturi de Veniamin Costachi,
Constantin Mavrocordat ºi viitorul domn, Mihail Sturza, inaugureazã împreunã cu aceºtia ºcoala
Normalã de la Trei Ierarhi organizatã cu ciclurile: elementar, normal ºi gimnazial.
Prin Regulamentul Organic, dupã 1931, va fi proclamat învãþãmântul drept sarcinã a statului,
iniþiindu-se politici ºcolare naþionale, ºcoala devenind un serviciu public cu predare în limba românã.
În acest climat legislativ a fost înfãptuitã cea mai importantã ctitorie de învãþãmânt românesc,
Academia Mihãileanã, continuare a vechii Academii Vasiliene. Începuturile acestui for de
învãþãmânt le marcãm prin anul 1814 prin inaugurarea cursului de inginerie hotarnicã, care,
împreunã cu alte cursuri, va trece de la Academia Vasilianã la noua instituþie, dupã anul 1835. Se
predã aici filosofie, logicã, metafizicã, eticã, ºtiinþe matematice, fizicã teoreticã ºi experimentalã,
chimie, istorie naturalã, economie, limbã ºi literatura francezã, iar dascãlii, cu toþi, erau instruiþi sã
ºtie românã ºi latinã. Inauguratã de chiar domnitorul Sturza, la 14 iunie 1835, Academia nu mai era
acum un colegiu de tip medieval, însã, putem sesiza, nici universitate. A fost o instituþie cu funcþie
dublã: preuniversitar, cu gimnaziu ºi clase colegiale ºi universitar cu facultãþi. Astfel ea a rãmas pânã
la 1860 instituþia de învãþãmânt de cel mai înalt grad din Principatele Române.
Un moment special în activitatea Academiei l-a constituit venirea lui Ion Ghica, în 1842, ca
profesor de geologie ºi mineralogie la început, apoi de economie politicã. Un alt moment de semnalat
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este deschiderea cursului de istorie naþionalã al lui Mihail Kogãlniceanu, 1843, pe care-l îl þine acesta
pânã în 1944, când este îndepãrtat de la catedrã ºi locul sãu fiind ocupat pe rând de V.A. Urechia,
A.D. Xenopol ºi alþii.
Privind retrospectiv activitatea Academiei putem remarca faptul cã în scurt timp a devenit
instituþia centralã de învãþãmânt populatã cu absolvenþi ai ºcolilor din þinuturi, care au devenit
ocupanþii posturilor în dregãtoriile statului, dar ºi în catedrele ºcolilor þinutare de unde veniserã, iar
alþii au plecat, pentru completarea studiilor, la universitãþi ºi academii strãine. Promoþiile de
absolvenþi împreunã cu profesorii lor formau, pe la anii 1848, o mare parte a inteligenþei
moldoveneºti, ºi care au participat ºi susþinut evenimentele de la revoluþia din 1848.
În perioada de început Academia Mihãileanã ºi-a orientat activitatea spre formarea de cadre
didactice, bine pregãtite ºi imperios necesare, care sã acopere nevoile didactice, sã determine
dezvoltarea culturii ºi a economiei naþionale. Sunt primiþi aici pentru studii tineri din toate categoriile
sociale (sunt 24 de locuri aprobate doar pentru sãraci, fãrã taxã), de asemenea existau studenþi
stipendiºti (existau profesori care-ºi cedau salariul pentru stipendiile studenþilor merituoºi). În
cataloage gãsim tineri din Iaºi, Bacãu, Focºani, Botoºani, Hârlãu, Neamþ, Galaþi, Roman ºi altele,
aºadar dimensiunile sociale naþionale sunt evidente.
Prin Academia Mihãileanã ºi activitatea ei înregistrãm triumful definitiv al limbii române în
învãþãmântul mediu ºi superior, este afirmatã laicizarea sistemului naþional de învãþãmânt,
dezvoltarea ºtiinþelor ºi, de asemenea este evidentã contribuþia instituþiei ºcolare la unificarea
culturalã a principatelor, fireºte înainte de cea politicã.
Componenta universitarã, academicã va dispãrea odatã cu înfiinþarea în 1860 a primei
universitãþi din România, la Iaºi, dar care nu poate avea altã datã de naºtere decât prin cea a
întemeierii Academiei Mihãilene.
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