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După revoluţia de la 1848, a urmat o perioadă scurtă de dominaţie a forţelor 

conservatoare, fără ca acestea să frâneze mersul firesc al istoriei. Ideologia conservatoare nu 

trebuie judecată in mod reducţionist, căci a avut şi ea menirea pozitivă de a asigura echilibrul 

reformelor în societatea românească. Mai departe, Unirea din 1859, reformele lui Cuza, 

adoptarea Constituţiei şi instaurarea monarhiei constituţionale au deschis calea capitalismului  şi 

modernizării societăţii româneşti. 

Un domeniu important, care s-a bucurat de atenţia politicienilor, a fost invăţământul. 

Şcoala romanească a înregistrat un serios pas înainte, prin adoptarea Legii instrucţiunii publice, 

din 1846. Era prima lege şcolară a statului român, lege cu un caracter avansat, democratic, ce 

deschidea drumul spre ridicarea nivelului general de cultură, dar si de pregătire a viitorilor 

specialişti. 

Prin punerea în aplicare a acestui act normativ, treptat s-au ivit noi trebuinţe pentru 

învăţământul românesc, ceea ce conducea în mod implicit la necesitatea completării sale. O 

anumita influenţă au avut mai ales, acele transformări de natură economico-socială prin care 

trecea ţara în acea vreme, punând noi probleme de soluţionat. 

Un rol însemnat în procesul general de dezvoltare a învăţământului si culturii româneşti l-

au avut oamenii politici înaintaţi ai vremii, printre care s-a aflat şi liberalul-radical oltean 

Gheorghe Chiţu. Imediat dupa revoluţia de la 1848, deşi avea o vârstă fragedă, el, s-a integrat 

lumii educatorilor. Chiar în anul evenimentelor, 1848, făcea parte din corpul didactic al unei 

şcoli particulare din Craiova, patronată de Costache Cloboridis, unde preda limba romană1. Aici 

nu a funcţionat decat un an, dupa care şi-a continuat studiile în filologie si drept, la Viena. 

                                                 
1Arhivele Nationale, fond Ministerul Instructiunii Publice si Cultelor, dos.1474/1848, f. 30 (in continuare 
se va cita Arh. Nat. Buc., M.I.P.C.) 
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Întors în ţară, după ce luase legătura cu valorile culturii apusene, şi-a dat seama de 

transformările necesare pentru învăţământul nostru. La craiova,  a practicat avocatura şi, în 

paralel, a fost presedinte al Baroului Dolj, primar sau consilier judeţean.  

Atenţia pe care a acordat-o măririi numărului de şcoli, înbunătăţirii situaţiei şi ării lor, 

precum şi pregătirii cadrelor didactice, prezintă o importanţă deosebită. Înscriindu-se pe linia 

prevederilor Legii instrucţiunii de la 1864, Consiliul judeţean Dolj în frunte cu Gheorghe Chiţu, 

A. Stolojan, Em. Chinezu, N.C.Zatreanu ş.a, a decis in 1869 înfiinţarea unei şcoli normale la 

Craiova. Se resimţea o mare nevoie de cadre didactice, mai ales în zonele puţin dezvoltate ale 

ţării. 

În sedinţa Consiliului judeţean, din 19 noiembrie 1869, Gheorghe Chiţu sublinia rolul 

care îi revine şcolii româneşti şi slujitorilor ei. Examinânduşi grija fată de cei săraci, el considera 

că rolul învăţătorului este de a lumina mintea poporului si de a-l face să înţeleagă necesitatea 

unei societăti avansate. 

Gheorghe Chiţu, alături de alţi oameni de cultură, nu s-a mărginit numai la înfiinţarea 

Şcolii Normale din Craiova, ci a făcut mult în direcţia încadrării ei şi înzestrării cu material 

didactic adecvat1. 

Necesităţile obiective ale economiei din această perioadă au determinat mărirea atenţiei 

ce trebuia acordată înfiinţării şcolilor de meserii, de comerţ etc. Astfel, tot din iniţiativa 

Consiliului judeţean doljean, în cursul anului 1870 s-a înfiinţat si o şcoală de meserii, unde în 

anii 1894-1895 a fost elev şi renumitul artist gorjean Constantin Brâncuşi, care, în semn de 

omagiu pentru iniţiatorii ei, i-a modelat şi lui Gheorghe Chiţu un bust din lut2. 

Legiuirea scolară din 1864 stipula că se vor înfiinţa şcoli de comerţ în mai multe centre 

ale ţării, printre care şi în Craiova. În acest sens, în cursul anului 1870, Consiliul judeţean a pus 

de câteva ori problema înfiinţări unei astfel de şcoli, dar lipseau fondurile necesare3. Trebuie 

subliniat că înfiinţarea unei şcoli de acest fel este legata de numele lui Gheorghe Chiţu, ea 

deschizându-şi porţile abia în 1877, când era ministru al învăţământului. Motivând în şedinţele 

Parlamentului o asemenea iniţiativă, el sublinia că înfiinţarea şcolii „este o necesitate foarte mare 

si de mult timp simţită în oraşul nostru”. Ca argument, aducea precizarea că populaţia Craiovei 

                                                 
1
Anuarul Scolii normale de invatatori”Stefan Velovan” din Craiova, 1932,p. 25-27, Liubovia Buse, Ion 

Popa, Elena Muraretu, Monografia Liceului Pedagogic Craiova, Craiova, 1970, p. 30-31 
2Mircea Pospai, Memoria Baniei, Editura Sport Turism, Bucuresti, 1982, p. 141 
3Arh . Nat. Bucuresti, M.I.P.C., dos.225/1870, f.2 
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era formată în cea mai mare parte din comercianţi care erau nevoiţi a-şi trimite copii in 

strainatate spre a primi „o educaţie comercială” şi că, acolo, aceştia „mai mult se intrăinează, 

decât invaţă”, iar in ţară părinţii lor sunt nevoiţi a se servi ”în mare parte, la ţinerea contabilităţii, 

cu străini de diferite nationalităti”1. 

În afara problemelor legate de învăţământ, Gheorghe Chiţu s-a preocupat cu aceeaşi 

dăruire şi de viata artistică a Craiovei2. 

Ulterior, în paginile  „Vocii Oltului”, a confirmat acest interes prin notiţe de critică teatrala si 

elogii aduse actorilor de talent. Atunci cand unii oameni devotati scenei din Craiova au avut 

probleme, le-a susţinut cauza până în Parlament. Un asemenea exemplu îl reprezintă intervenţia 

lui Gheorghe Chiţu pentru a fi aprobata cererea de acordare a unei pensii viagere Ralitei 

Mihăileanu, actrita de frunte a Nationalului craiovean, pe care-l slujise cu devotament 36 de ani, 

alături de soţul ei3. 

Toate aceste preocupări, precum si convingerile politice i-au usurat lui Gheorghe Chiţu 

drumul spre Ministerul Instrucţiunii Publice, în fruntea căruia ajunge, odată cu instaurarea 

guvernării liberale, la 27 aprilie 1876. La conducerea acestui minister a fost în două rânduri: de 

la 27 aprilie 1876, până la 30 octombrie 1878 si, apoi, pentru o scurtă perioadă de timp, de la 23 

iunie 1884, până la 1 februarie 18854. 

În acest domeniu, Gheorghe Chiţu şi-a lăsat amprenta, putându-se aprecia ca a încercat să 

continue drumul deschis de Legea instructiunii, adoptată în 1864. Prin măsurile luate la acest 

departament se pare că a justificat pe deplin încrederea de care se bucura din partea primului 

ministru, I.C. Brătianu. El a avut curajul să promoveze consecvent linia politică promovată de 

liberali, castigându-şi stima fruntaşilor acestui partid. 

Un prim pas în direcţia îmbunătăţirii situaţiei învăţământului poate fi considerat interesul 

evident pentru înfiinţarea unui mare număr de şcoli rurale şi urbane, precum şi dotarea lor cu 

material didactic si corespunzător5. 

La începutul anului şcolar 1876-1877, în septembrie, ministrul a insistat pentru punerea 

în discuţie a noii programe a învăţământului secundar. Erau subliniate aici îndatoririle elevilor, 
                                                 
1N.E.Idieru, Istoria invatamantului nostru comercial, partea a II-a, Bucuresti, 1909, p.6; Gr.Tocilescu 
op.cit., p.260-261  
2 “Vestitorul romanesc”, Bucuresti, an XIV, nr. 5, din 6 iulie 1850 
3Gr. Tocilescu., op.cit., p.142-143 
4M. Tudorica, I. Burlacu, Guvernele Romaniei intre anii 1866-1945, in “Revista arhivelor”, nr.2, 1970, 
p.434  
5Arh. Nat. Bucuresti, M.I.P.C., dos. 3503/1877, f. 36 
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atribuţiile corpului didactic si ale inspectorilor scolari, scopul principal fiind creşterea calitătii 

învăţământului. Un rol important începe să îl aibe activitatea de îndrumare şi control, inspectorii 

şcolari urmând să stabileasca nivelul cunoştinţelor elevilor şi al cadrelor didactice şi să 

întocmească rapoarte cu propuneri şi constatări. Accentul trebuia să cadă pe realizarea unei 

pregătiri multilaterale a cadrelor din învăţământ, drept pentru care în fiecare vacanţa se prevedea 

să se organizeze cursuri de perfecţionare, ce trebuiau sa aibe în vedere iniţierea în acele metode 

ce ar fi contribuit la dezvoltarea gândirii elevilor şi a capacităţilor lor creative1. 

In luna noiembrie 1876,  a fost elaborat un Regulament special pentru inspectorii scolari, 

iar din însărcinarea ministrului Gheorghe Chiţu, Consiliul General al Instrucţiunii sub preşedinţia 

lui A. T. Laurian a elaborat o programa unică pentru şcolile normale2. Tot acum a fost aprobată 

continuitatea activităţii lui Mihai Eminescu în funcţia de revizor şcolar pentru districtele Iasi şi 

Vaslui. Din nefericire, în cursul anului va fi înlăturat din cauza publicării unor articole în ziarul 

conservator „Timpul”, în care era vizat şi ministrul Gheorghe Chiţu3. Măsura îl aruncă pe marele 

nostru poet în complicate lipsuri materiale, cu efecte nefericite asupra activităţii sale ulterioare. 

Preocupat de sporirea nivelului învăţământului românesc, în diferitele circulare pe care 

le-a dat în teritoriu, către membrii comisiilor de examinare din şcolile publice şi private, solicită 

adoptarea de măsuri eficace, în consens cu nevoia de luminare a poporului. Cei indrituiti aveau 

obligaţia să întocmeasca informări în care să se refere la situaţia disciplinară, materia din 

programele scolare parcursă, nivelul de însuşire a cunoştinţelor de către elevi, metodele didactice 

folosite de profesori şi învăţători etc4. 

Luând în discuţie propunerile venite din tară, pe care le-a analizat cu discernământ, 

împreună cu specialiştii din jurul său, Gheorghe Chiţu a propus un Regulament pentru examenele 

generale din licee, pentru anul şcolar 1876-1877. Se prevedea susţinerea în mod public a două 

examene generale la universităţile din Iaşi şi Bucureşti, fiecare obiect de studiu avănd profesor 

de specialitate şi un delegat de la minister5. 

                                                 
1 “Monitorul Oficial”, nr. 246, din 4 noiembrie 1876 
2 M. Bordeianu, P. Vladhoski, Invatamantul romanesc in date ,Edit.  Junimea, Iasi, 1979, p.239 
3T. Georgescu, Em. Baldescu, Ctitorii de scoala romaneasca, Edit. didactica si pedagogica, Bucuresti, 
1971, p. 276 
4 “Monitorul Oficial”, nr. 97, din 8 iunie 1876, p. 3018 
5
Idem, nr.199, din 7 septembrie 1876, p. 4946 
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Nevoia acută de cadre didactice calificate şi cu studii superioare l-au transformat pe 

ministrul învăţământului într-un fervent susţinător al burselor din ţara şi străinătate, încercând 

atât sporirea numărului bursierilor, cât şi diversificarea specializărilor1. 

Alături de interesul pentru ridicarea gradului de organizare şi instrucţie în şcoli, el s-a 

preocupat şi de înfiinţarea în fiecare judeţ a unor şcoli model pentru fete. A înaintat, pe această 

linie, corpurilor legiuitoare, un proiect de lege ce cuprindea nouă articole, referitoare la 

patronajul şcolilor, la conducere, regulamente etc2. Urmările s-au văzut imediat, cum ar fi cazul 

judeţului Gorj, unde prefectul Ghiţă Magheru trimite la studii în Germania câteva tinere care se 

vor întoarce apoi la Targu-Jiu, sporind calitatea corpului profesoral, precum şi a actului didactic3. 

În Consiliul de Miniştrii din 10 februarie 1877, Gheorghe Chiţu a supus atenţiei un proiect de 

lege referitor la agregaţi. Conform acestuia, se acorda titlul de agregat licenţiaţilor în litere, 

ştiinţe şi teologie şi celor cu titlul ştiinţific de doctor, în cazul celorlalte facultăti. Se avea în 

vedere acoperirea acelor cadre sau cursuri rămase libere după decesul sau plecarea titularului. Un 

asemenea post se putea ocupa de un agregat cu titlu provizoriu dacă era ales de doua treimi din 

membrii Consiliului facultăţii, prin vot deliberativ. Calea ocupării catedrelor vacante, prin 

concurs, era lăsată la dispoziţia fiecărei unităţi de învăţământ superior, care îşi publica, în foile 

oficiale, data concursului cu cel putin şase luni înainte4. În acest fel era reglementată ocuparea 

posturilor universitare cu profesori bine pregătiţi, având studii corespunzătoare. 

Gheorghe Chiţu a avut în vedere şi zonele cele mai defavorizate din punct de vedere al 

încadrării cu personal didactic, propunând înfiinţarea de şcoli normale în zonele de granită, care 

aveau un mare deficit de învăţători. Asemenea unităţi şcolare au aparut la Ismail, Turnu Severin 

şi Turnu Măgurele5. 

Progresele economice, dorite atât de mult de liberali, trebuiau, desigur, să fie susţinute şi 

de învăţământ. În felul acesta, au apărut şcoli de meserii în localităţi precum: Bucureşti, Iaşi, 

Ploieşti, Turnu Severin, Craiova s.a., unde accesul era mai puţin costisitor6. 

Foarte atent la rezultatele şcolilor, de diferite grade, în calitatea sa de ministru de resort, 

Gheorghe Chiţu nu scăpa ocazia să trimită personal felicitări celor care se distingeau în chip 
                                                 
1Gh. Panu, Amintiri de la “Junimea” din Iasi, vol. II, Bucuresti, 1910, p. 339 
2Arh. Nat. Bucuresti, fond M.I.P.C., dos. 3523.1877, f.2, 3 
3 Gh. Nichifor, File din istoria scolii noastre, in “Studium”, Publicatie a Liceului “Ecaterina Teodoroiu”, 
Targu-Jiu, an XXVI, nr.1/1996, p.3 
4Arh. Nat. Bucuresti, fond M.I.P.C., dos. 13/1877 
5“Monitorul Oficial”, nr. 19, din 26 ianuarie 1877, p. 600  
6 Idem, nr. 20, ianuarie 1877, p. 628 
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deosebit. Un asemenea exemplu ni-l oferă telegrama de felicitare trimisă pe adresa Institutului 

„V.A. Urechia”, care obţinuse rezultate foarte bune în anul şcolar 1876-1877. Nu este mai puţin 

adevărat că aici terminase clasa a IV-a, clasăndu-se pe primul loc, fiul său, Alexandru Chiţu1 

La începutul anului şcolar 1877-1878, Gheorghe Chiţu a insistat pentru deschiderea 

Şcolii de comerţ de la Craiova, care, din cauza greutăţilor războiului, a început să funcţioneze 

abia la 12 octombrie 1877. Într-un mod mai mult decât plastic, ministrul învăţământului nu 

acceptase transformarea şcolilor în spitale. El recomanda alte clădiri, spunănd că primul ministru  

„cere case pentru răniţi şi nu rănirea sufletelor generatiilor studioase”, şi aştepta de la Ion 

Titulescu, prefectul judetului, un răspuns „liniştitor”2. Printre profesorii şcolii se afla şi fratele 

său, Petre Chiţu, absolvent al Facultăţii de Drept din Bucureşti. 

Debutul anului de învăţământ 1877-1878 i-a prilejuit avansarea de noi propuneri menite 

să sporească prestigiul şcolii românesti. Acestea vizau reorganizarea şi dezvoltarea şcolilor 

centrale de fete, modificarea programelor şcolilor de comerţ, revizuirea programelor pentru licee, 

adoptarea băncii-pupitru etc. Ca răspunzători cu ducerea la îndeplinire a acestor măsuri au fost 

desemnaţi cunoscuţii oameni de cultură I. Zalomitt, Gr. Stefănescu si V. A. Urechia3. Supuse 

dezbaterii, propunerile lui Gheorghe Chiţu au fost acceptate, dovedindu-se, încă o dată, 

competenţa sa în acest domeniu. 

În ceea ce priveşte şcolile rurale, cele mai numeroase desigur, a solicitat propuneri de 

reorganizare. Revizorii şcolari din toate judeţele urmau să prezinte situaţia şcolilor săteşti, a 

corpului de profesori şi învăţători,  a calitătii pregătirii lor si observaţiile necesare4. 

În cursul anului 1877, au fost elaborate şi trei regulamente de funcţionare a şcolilor 

comerciale, referitoare la ordinea şi disciplina elevilor, examinarea aspiranţilor la diploma de 

capacitate în stiinţe comerciale si taxele anuale pe care le plateau elevii ce erau şcolarizaţi la 

acest tip de scoli5. Din nou a vegheat ministrul Gheorghe Chiţu si la modul cum se procurau 

aparate si alte materiale didactice, necesare studiului şi experimentelor. S-au făcut comenzi la 

Paris, prin Librăria Radian si Samitca, si, de asemenea, s-a decis înfiinţarea unui laborator de 

                                                 
1 “Anuarul Institutului V.A. Urechia”, 186601877, Bucuresti, p. 28 
2Arh. Nat. Bucuresti, fond M.I.P.C., dos 3488/1877, f. 34, 37 
3
Ibidem, dos.3609/1877, f. 12 

4
Ibidem, dos. nr.3519/1877, f. 21 

5N. E.  Idieru, op. cit., p. 53 
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fizică, la Şcoala comerciala din Craiova. În martie 1879, aceeaşi unitate şcolară anuntă ca a mai 

comandat un laborator, „spre a face mai profitabil elevilor studiul chimiei”1. 

O atenţie aparte a manifestat Gheorghe Chiţu şi pentru asigurarea materialelor necesare 

celor doritori de cultură, stimulând înfiinţarea de biblioteci şcolare şi populare prin utilizarea de 

fonduri particulare2. Statul nu putea să facă prea mare lucru în acest sens, datorita situaţiei 

financiare grele, generată de participarea la Războiul pentru independenţă. Iniţiativa ministrului 

se baza, în cea mai mare parte, pe bunăvointa şi dărnicia oamenilor de cultură, mai ales a celor 

care dispuneau de mijloace care să le permita acest gest. 

Privirile demnitarului liberal s-au îndrepat şi spre zona Moldovei, unde erau mai puţine 

şcoli de nivel mediu, la o populaţie şcolara numeroasă. El a dat dispozitie să se înfiinţeze 

asemenea unităţi, ca, de exmplu, Şcoala de meserii de la Bucium (Iasi), inaugurata în cursul 

anului 18783. 

Pentru a stimula material cadrele didactice, în activitatea lor, a făcut propuneri pentru 

introducerea de gradaţii la profesori. În cameră, părerile erau impărţite, însă, în cele din urmă, s-a 

ajuns la aprobarea unui asemenea proiect de lege. Acesta prevedea ca gradaţia să inceapă de la 

zece ani de serviciu profesorilor marindu-li-se salariul cu un sfert, după 15 ani cu o jumătate si 

după 20 de ani sa li se dubleze4. Se modifică în acest fel articolul 373 din Legea instructiunii 

publice din 1864, prin care îmbunătăţirea salariilor corpului didactic trebuia să se realizeze dupa 

12 ani de serviciu regulat, prin dublarea salariilor. De fapt această prevedere nu se aplicase, 

urmându-se un regulament al vechii Eforii a Şcoalelor, conform căreia gradaţia începea cu al 

optulea an de serviciu, prin mărirea salariului cu un sfert, iar după al doisprezecelea se adauga al 

doilea sfert. Cu toate că propunerea lui Gheorghe Chiţu a fost aprobată, proiectul nu a fost pus în 

aplicare, decat după ce acesta părăsise funcţia de ministru. 

Pentru a proteja interesele cadrelor didactice, Gheorghe Chiţu a sprijinit înfiinţarea la 

Bucureşti a „Societăţii corpului didactic de toate gradele din România”, ulterior cu o bogată 

activitate5. 

Posedând o cultură aleasă, lucru prea bine cunoscut în epocă, ministrul invăţământului a 

înteles, mai mult ca oricine pe atunci, necesitatea incadrarii acestui important domeniu cu 

                                                 
1Sebastian Mihai, Al. Firescu, I. Patrascu, op. cit.,p.33 
2 M. Bordeianu, P. Vladhoski, op. cit., p. 241 
3
Ibidem. p. 243 

4“Monitorul Oficial”, nr. 55, din 9 martie 1878,p. 1543 
5 M. Bordeianu, P.Vladhoski, op. cit., p. 243 
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persoane din cele mai remarcabile, cum a fost cazul lui B. P. Haşdeu, numit profesor titular la 

Universitatea din Bucureşti1. Acest gest nu l-a făcut numai în numele prieteniei ce-i lega, ci, mai 

ales din dorinţa de a valorifica disponibilităţile savantului pentru formarea de tineri, în spiritul 

exigenţelor vremii. Trebuie ştiut că pentru Haşdeu a avut o adevărată afecţiune, dovadă şi 

atitudinea sa din 1876, când după ce i se suspendase, „într-un moment de iraţiune”, cursul de 

filologie comparată, de către Titu Maiorescu, a fost reîncadrat graţie noului ministru Gheorghe 

Chiţu2. Dragostea pentru eminentul filolog s-a răsfrânt cu diferite prilejuri şi asupra fiicei sale, 

Iulia, căreia se va strădui să-i obţină o bursă în străinătate. Acest comportament a impresionat-o 

în chip deosebit pe talentata eleva, aşa cum se poate constata din corespondenta cu tatal ei3. 

Cu toate eforturile pe care Gheorghe Chiţu le-a făcut pentru ridicarea nivelului 

învăţământului românesc, el nu a fost scutit de criticile opoziţiei, lucru de altfel inevitabil. 

Periodicul „Epoca”, de exemplu îl acuza pentru Legea concursului, apreciată ca incompletă şi 

necugetată. Se ridica în apărarea sa renumitul publicist C. Dumitrescu – Iaşi, care reaminteşte că 

la numirea lui Gheorghe  Chiţu în fotoliul de ministru multe cadre didactice competente nu mai 

profesau, ca urmare a unor abuzuri ale guvernului conservator, generate de lupta politica pentru 

putere4. Ca judecători imparţiali ai faptelor lui Gheorghe Chiţu, credem şi noi că iniţiativele sale, 

amintite partial până acum, nu au adus transformări de structură, dar nu putem să nu recunoastem 

că ele au îmbunătăţit simţitor situaţia într-o serie de cazuri. De altfel, se continua un drum 

inceput strălucit de marele domn reformator, Al. I. Cuza, prin Legea instrucţiunii publice din 

1864. 

Să adaugăm şi faptul că ministrul Gheorghe Chiţu nu a gasit întotdeauna suficient sprijin 

în jurul său, pentru a realiza transformări mai profunde, fie datorită manifestărilor subiective ale 

propriilor colaborări, fie datorită climatului general, influentat în mare parte de precipitarea 

evoluţiilor externe, finalizate prin participarea ţării noastre la Războiul din 1877-1878. Totodată, 

opoziţia a găsit de prea multe ori prilej de nemultumiri la actiunile întreprinse de guvernul 

liberal, în diferite domenii. Orice s-ar spune, nu se pot neglija iniţiativele sale de a introduce un 

                                                 
1
Ibidem 

2G. Calinescu, Istoria literaturii romane, Edit. Minerva, Bucuresti, 1985, p.371-372 
3
Hasdeu B. si contemporanii sai romani si straini. Corespondenta primita, vol. I., Edit. Minerva, Bucuresti, 

1982, p. 193 
4
C. Dumitrescu Iasi, Omul si opera volum omagial, Bucuresti, 1933, p. 33; “Drapelul”, an I, nr. 65, din 29 

iulie 1897 
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autentic spirit pedagogic în rândul cadrelor didactice, efortul pentru ridicarea gradului de 

pregătire şi de cultură al elevilor si dascălilor, pentru dotarea şcolilor cu material didactic ş.a. 

Pentru meritele sale în dezvoltarea şi organizarea învăţământului şi culturii româneşti, 

Gheorghe Chiţu a fost ales membru al celui mai prestigios for ştiinţific şi cultural al ţării, 

Academia Româna, la 17 iunie 1879. Pe timpul cât deţinuse portofoliul învătământului, el se 

procupase, în chip constant, de obţinerea de fonduri pentru întreţinerea şi repararea localului 

acesteia1. De asemenea, din propriile sale resurse financiare a făcut două donaţii Academiei, una 

în 1880, folosită pentru cărti, premii şi cheltuieli generale, iar cealaltă era destinată constituirii 

unui fond pentru un premiu de 1000 de lei, la trei ani, cu scopul stimulării celor mai valoroase 

lucrări cu profil didactico - pedagogic2. 

La 23 iunie 1884, Gheorghe Chiţu a fost din nou numit ministru al Instrucţiunii3, 

continuând linia inaugurata în anii 1876-1878. Ar fi de remarcat, în timpul acestui ministeriat, 

mai scurt decât primul, contribuţia sa la iniţierea în tara noastra a învăţământului preşcolar. 

Când s-au deschis lucrările Consiliului general de inspecţie, pe care le-a prezidat, între 

alte probleme s-a discutat şi cea a înfiinţării gradiniţelor pentru copii4. De asemenea,  la sesiunea 

Consiliului general al Instrucţiunii, din septembrie 1884, a venit cu propunerea de a se organiza 

şcoli rurale model şi şcoli de meserii, la Focşani, Râmnicu Vâlcea si Rucăr - Muscel5. 

În acestă perioadă Partidul Liberal, mai cu seamŞ liderul său I. C. Brătianu, urmărea, din 

raţiuni de tactică politică, să-i atragă de partea sa pe unii membrii ai opoziţiei. Gheorghe Chiţu 

nu scapă prilejul de a-l reintegra pe junimistul Titu Maiorescu în învăţământul superior, la 13 ani 

după inlaturarea sa de către ministrul Instrucţiunii de atunci, Cr. Tell. În adresa trimisă marelui 

nostru critic literar, Gheorghe Chiţu spunea: „Domnul meu, deciziunea prin care aţi fost 

considerat demisionat în anul 1871 de la catedra de filosofie a Facultătii de litere din Iaşi, fiindcă 

a fost luata în afară de prescripţiile legii şi în mod cu totul neregulat, subscrisul are onoarea de a 

vă invita să binevoiţi a va relua îndatoririle d-voastră profesionale, însă nu la Iaşi, unde catedra s-

a ocupat deja, ci la Facultatea de litere din Bucuresti... ”6. 

                                                 
1Arh. Nat. Bucuresti, fond M.I.P.C., dos. 3936/1877 
2 I. Bianu, Pomenirea donatorilor Academiei Romane, Cuantare rostita in sedinta plenara de la 1 iunie 

1922, Bucuresti, 1922, p. 3-4 
3 M. Tudorica, I. Burlacu, op. cit.,p. 347 
4 N. Andrei, Gh. Parnuata, Istoria invatamantului din Oltenia, Edit. Scrisul romanesc, Craiova, 1981, p.366 
5M. Bordeianu, P. Vladhoski, op. cit., p.253 
6 T. Maiorescu, Insemnari zilnice, vol. II, 1881-1886, Bucuresti, p.267; “Anuarul Universitatii din 

Bucuresti”, 1892/1893, Bucuresti, p. 16  
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În vremea acestui nou mandat, Gheorghe Chiţu l-a avut secretar general pe renumitul 

istoric Gr. Tocilescu, pe care l-a sprijinit mult în cercetările sale istorice inclusiv în judetul Gorj. 

Astfel, pentru investigaţiile întreprinse la Constanţa, cu privire la exilul lui Ovidiu, împreună cu 

profesorul italian Bruto Amante, celor doi li s-a oferit sprijin material într-o acţiune ştiinţifică de 

mare valoare, ce debutase printr-o vastă corespondentă1. 

Gheorghe Chiţu a stat, de aceasta dată, la conducerea ministerului mult mai puţin, numai 

până la 1 februarie 18852. Cauza principală a demisiei a fost înrăutăţirea stării sănătăţii sale. 

După această dată, el va participa tot mai puţin la viaţa politică şi la celelalte activităţi, iar in 

1888 va pleca definitiv din capitală, la Mirila, mosşa sa din judetul Romanaţi. 

Analiza efectuată în acest studiu doreşte să evidenţieze grija pe care Gheorghe Chiţu a 

dovedit-o în ceea ce priveşte dezvoltarea învăţământului şi culturii româneşti. În perioadele cât s-

a aflat la Ministerul Instrucţiunii, a luat o serie de măsuri menite să contribuie la modernizarea 

actului de predare, la înzestrarea şcolilor cu material didactic necesar, la perfecţionarea nivelului 

de pregătire al cadrelor didactice, toate acestea, desigur, în vederea plămădirii unor elevi mai 

bine pregătiţi, formativ şi informativ. Eforturile sale, trebuie să recunoastem încă o dată, nu au 

generat extrem de mari transformări în învăţământul românesc, dar, incontestabil, au avut 

menirea de a îmbunătăţii situaţia existentă, pregătind terenul pentru noi reforme. Am putea chiar 

sustine că opera haretiană, în acest domeniu, a valorificat câte ceva şi din opera şi eforturile lui 

Gheorghe Chiţu.    

                                                 
1 “Revista Muzeelor”, an II, nr.1, din ianuarie 1965, p. 91-92 
2 “Luminatorul”, Timisoara, an V, nr. 17, din e februarie 1885; T. Maiorescu, op.cit., p. 228 


