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Una dintre preocupările istoriografiei române din ultima vreme se ref eră 
la evaluarea sau reevaluarea rolului unor personalităţi ·marcante, ce au trăit, 

s-au afirmat şi s-au aflat într-o relaţie permanentă cu o anumită zonă a spaţiului 
românesc, având implicaţii remarcabile în plan naţional. 

În galeria de personalităţi care au contribuit eficient la modernizarea 
instituţională şi politică a României s-a aflat şi liberalul-radical craiovean Gheorghe 
Chiţu. Alături de renumiţi oameni politici din a doua jumătate a secolului al XIX
lea, a încercat şi a reuşit să se impună ca un veritabil lider al generaţiei sale. 

Studiul nostru are în vedere, cu toată precaritatea izvoarelor istorice, să-l 
surprindă pe omul politic şi de cultură Gheorghe Chiţu, în relaţia sa cu Gorjul. 
Aceasta, în ciuda faptului că priorităţile sale au fost legate fie de meleagul natal, 
Doljul, fie de marile probleme ale statului român. 

S-a născut la 26 august 1828 în satul Oboga, judeţul Romanaţi, pe vremea 
când locuitorii Craiovei se refugiaseră în zone mai prielnice din pricina actelor 
prădalnice turco-bulgare. Asemenea situaţii se petreceau frecvent în Oltenja, 
ajungându-se chiar la înrobire, cum s-a întâmplat în copilărie cu marele dascăl 
Ion Gherasim-Gorjanul, întemeietorul învăţământului public din judeţul Saac, 
originar din Bengeşti-Gorj. 1 

A urmat cursurile Şcolii Centrale din Craiova (azi Colegiul Naţional 
Carol I) unde se pare că mult înaintea sa ar fi învăţat şi marele pandur, Tudor 
Vladimirescu,2 apoi la Colegiul „Sf. Sava" din Bucureşti. Aici, pentru o scurtă 
perioadă, a fost profesor de limbi clasice.3 După 1850, a fost oaspetele Vienei 
pentru studii în drept şi filologie, fiind studentul mai multor profesori renumiţi: 
slayjstul Franz Miklosich (care l-a iniţiat în tainele paleografei slave şi pe 
1 Gheorghe Nichifor, Chipuri şi profiluri din istoria Gorjului: Ion Gherasim-Gorjeanul, în 
"Gazeta Gorjului", Târgu Jiu, din 28 noiembrie 1984. 
2 P. Emanoil Barbu, Rolul Şcolii Centrale în răspândirea ideologiei revoluţionare în perioada 
premergătoare anului 1848, în Omagiul Liceului "Nicolae Bălcescu" din Craiova, Craiova, 
1977, p. 393. 
3 C.M. Ciocazan, Gheorghe Chiţu, în ,,Arhivele Olteniei", nr. 1/1982, p. 43. 
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istoricul gorjean Alexandru Ştefulescu4), savantul şi publicistul Ludwig Stein, 
sau profesorul Franz Xavier von Neumann-Spallart5

• 

În timpul studenţiei, Gheorghe Chiţu a întreţinut strânse legături cu tinerii 
români aflaţi în capitala Austriei. Adesea era întâlnit la Biblioteca studenţilor 
teologi unitarieni, la a cărei înzestrare a contribuit alături de personalităţi precum: 
Ciprian Sion, Eudoxiu Hurmuzaki, August Treboniu Laurian, I. Maiorescu şi alţii. 
Cu toţii se vor bucura de calitatea de membrii extraordinari, ai acestui adevărat 
focar de cultură şi instrucţie cum ave.a să-şi amintească Iuliu Moisil, eruditul 
director al Liceului Tudor Vladimirescu din Târgu Jiu.6 

Evenimentele de la 1848, l-au atras în vâltoarea lor cu toată forţa. Prin 
propaganda politică, la care Gheorghe Chiţu va lua parte din plin, erau răspândite 
o serie de noţiuni liberale şi revoluţionare în rândul opiniei publice româneşti. Pe 
acest fond, o serie de publicaţii, între care şi „Naţionalul" de la Craiova, la care a 
colaborat şi tânărul doljean, devin autentice tribune de idei. Nu ne îndoim nicio 
clipă că ele au ajuns şi la Gorj, judeţ de unde porneau marii tribuni ai revoluţiei, 
Gheorghe Magheru şi Christian Tell. · 

Nu avem mărturii precise, dar putem presupune că Gheorghe Chiţu 
a avut contacte cu grupul de la Craiova, care încerca să ducă la îndeplinire 
planurile societăţii secrete ,,Frăţia". În cadrul unor întâlniri la care au luat parte 
Ioan Maiorescu, Gheorghe Magheru, căpitanul N. Pleşoianu, maioral Christian 
Tell, avocatul Emanoil Chinezul şi alţi luptători olteni ai renaşterii naţionale, 
discuţiile se axau asupra situaţiei ţării, exprimându-se opinia că starea de spirit 
la care ajunsese poporul nu mai era de suportat, mai ales că, pe lângă situaţia 
revoluţionară creată în ţară, împrejurările externe erau favorabile. 7 

În altă ordine de idei, nu putem şti cu exactitate care este cuprinderea 
implicării lui Gheorghe Chiţu în elaborarea unor documente programatice ale 
revoluţiei, documente care au circulat cu certitudine şi în judeţul Gorj. Este 
vorba de două izvoare depistate în 1988, intitulate „Programul revoluţionar" 
şi „Românii din Principatele Moldavia şi România", ambele păstrate în ciornă, 
nedatate şi nesemnate. Cercetătoarea Aurelia Florescu a stabilit că ele au fost 
scrise de Ioan Maiorescu, 8 dar cu siguranţă cele două documente reprezintă o 
elaborare colectivă, în care probabil un anumit rol l-a avut şi Gheorghe Chiţu, 
cunoscut prin legăturile sale de la Bucureşti cu „Frăţia". 

4 Gheorghe Nichifor, Alexandru Ştefulescu - un destin în slujba istoriei, Edit. Scrisul Româ
nesc, Craiova, 2007, p. 104 
5 Gheorghe Chiţu, Discursuri parlamentare şi alte mici lucrări, publicate cu un studiu in
troductiv asupra vieţii şi operei sale de Gr.G. Tocilescu, 1866-1873, voi. I, Bucureşti, 1904, 
p. 138 
6 Iuliu Moisil, Viaţa studenţilor români de Ia Viena în a doua jumătate a sutei a XIX 
(Amintiri), în „Arhiva Minerva Someşană'', Năsăud, nr. 18, 1935, p. 14 
7 N. Andrei, P. Emanoil Barbu, Ioan Maiorescu, Edit. Alma, Craiova, 2003, p. 119 
8 Aurelia Florescu, Dacoromania. Idealul naţional al tuturor românilor în revoluţia de Ia 
1848, Edit. Oltenia, Craiova, 1992, p. 49-54 
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Este limpede că în primăvara anului 1848, în Oltenia se conturase o 
situaţia revoluţonară explozivă. Despre entuziasmul din această zonă, fusese 
informat şi I. Axente Sever, care la 16/28 aprilie îi scria din Bucureşti, lui Simion 
Bărnuţiu, că „se aude că oltenii, aici e puterea românilor, ar fi umblând cu 
căciula într-o ureche şi ar fi zicând că acum a venit timpul lor, o să le arate 
ei, peste o lună, la ciocoi',.,. 

În aceste condiţii, nu este de mirare că- atunci când acţiunile de pregătire a 
revoluţiei şi la sud de Carpaţi, s-au intensificat, deoarece Moldova şi Transilvania 
deja se angajaseră în luptă - s-a adoptat hotărârea ca, în cadrul Ţării Româneşti, 
Oltenia să fie transformată într-o puternică bază revoluţionară, avându-se în 
vedere mai mulţi factori favorabili, între care şi puternicele tradiţii revoluţionare 
şi spiritul locuitorilor de aici, unde amintirea gorjeanului Tudor Vladimirescu era 
încă vie. 

Se punea mare preţ pe trezirea orgoliului naţional, care constituia, în 
asemenea vremuri, „mântuirea popoarelor"10

• În rândul acestor militanţi 
ai revoluţiei se înscrie şi Gheorghe Chiţu, care deşi avea numai 20 de ani, a 
depus eforturi susţinute pentru îndeplinirea misiunilor încredinţate. Comitetul 
Revoluţionar din Bucureşti l-a trimis în calitate de comisar cu propaganda în 
Oltenia, unde au activat 31 de persoane, venite în patru etape. Fireşte, el şi-a 
desfăşurat activitatea în Dolj alături de Petre Cernătescu, .Mihail Caramzulea, 
Petre Orbescu, C. Burileanu, C. Zaman, I. Papadopolo, I. Peticu şi Al. Bătrâneanu. 
S-a aflat însă într-o permanentă legătură cu propagandiştii de la celelalte judeţe 
ale Olteniei, Gorjul fiind reprezentat de M.H. Marghiloman, I. Ionescu, C. 
Mărculescu, I. Ruptureanu şi Matache Georgescu. 

Activitatea comisarilor de propagandă era reglementată prin dispoziţii 
speciale. În conformitate cu acestea, respectivele persoane erau îndemnate să-i 
convingă pe săteni „să se pătrunză de drepturile cele nouă şi de datoriile lor 
să să combată orice activitate depun vrăjmaşii României" 11

• Instrucţiunile 

din iunie, mai pretindeau ca agenţii guvernului să militeze pentru constituirea şi 
înarmarea fie şi parţială a gărzilor naţionale în mediul rural. Pentru îndeplinirea 
acestui obiectiv, li se cerea să scoată „dintre ţărani frica de armii străine ce 
vrăjmaşii dinlăuntru le insuflă, ca să le întoarcă simpatiile de la întocmirile 
constituţionale"12 • 

Lui Gheorghe Chiţu i-a revenit meritul principal în înfiinţarea şi 

organizarea gărzii naţionale dintre cetăţenii Craiovei. Aceasta avea menirea să 
apere cuceririle revoluţionare, luptând la nevoie şi cu puterile din afară, cum se 
exprima explicit un periodic al vremii. 13 În discursul său despre apărarea ţării, 

9 Apud N. Andrei, P. Emanoil Barbu, op. cit., p. 134 
10 Anul revoluţiona 1848 în Principatele Române, voi. III, Bucureşti, 1902, p. 105-106 
11 Idem, voi. II, p. 56 
12 Ibidem, p. 202 
13 „Naţionalul", Craiova, an I, nr. 3, din 2 septembrie 1848 



186 

tânărul comisar de propagandă afinna că atunci „când un popor jură a-şi apăra 
virtutea, hotârărea nu este alta decât să viveze sau să moară liber"14. În fiecare 
duminică, membrii ei făceau exerciţii cu armele, un aport deosebit aducându-şi 
revoluţionarii: Gh. Andreescu, Petrache Cemătescu şi Iosif Kannaski, cumnatul 
lui N. Pleşoianu. 15 În semn de preţuire faţă de aceste acţiuni, Gheorghe Magheru 
a adresat o scrisoare de mulţumire „fraţilor guardiei naţionale din cetatea 
Craiovei pentru sincerele simţăminte de care v-aţi pătruns pentru sacra 
cauză a Constituţiei."16 

În Gorj, în mai multe sate, printre care şi Jupâneşti, garda naţională era 
constituită în a treia decadă a lunii iunie. În vederea înarmării acesteia, porucicul 
Dimitrie Pleşoianu, aflat în bune relaţii cu Gheorghe Chiţu, cutreiera satele pentru 
a cumpăra cu banii populaţiei annament. 

După cum afirma ulterior un proprietar, Şerban Caramanliu, 
subadministratorul p lăşii Gil ort, îmbrăţişându-secu entuziasm iniţiativa guvernului, 
au fost înfiinţate gărzi în aproape toate localităţile, pe banii locuitorilor. Spre 
deosebire de mediul rural, la Târgu Jiu, nu s-a reuşit constituirea gărzii naţionale 
din cauza epidemiei de holeră care făcea ravagii. 17 În schimb, a existat un comitet 
revoluţionar suficient de activ. Se menţionează într-un document al timpului că 
tânărul Iancu Brăşteanu, fiul lui Zamfirache Brăşteanu, mare proprietar, prieten 
cu Gheorghe Magheru, „organiza cluburi" în Târgu Jiu. 18 

Anii următori, după întoarcerea de la Viena, Gheorghe Chiţu s-a aflat 
în rândul forţelor politice din Oltenia, care militau pentru Unire. În primăvara 
anului 1857, s-a constituit la Craiova, un comitet unionist din care făceau parte 
foşti luptători paşoptişti, între care şi Gheorghe Chiţu, care punea la îndemâna 
un document intitulat „Dorinţele românilor", adevărat program, considerat de 
istorici chiar mai radical decât al Comitetului Central Unionist de la Bucureşti. El 
a circulat în toată Oltenia, inclusiv în Gorj şi cuprindea, de exemplu prevederea 
şi solicitarea dreptului românilor de a avea proprii reprezentanţi la Paris, care să 
susţină în Conferinţă idealurile naţionale cuprinse în rezoluţiile Adunărilor Ad
hoc.19 

În această atmosferă apare, din aprilie până în decembrie 1857, gazeta 
unionistă „Vocea Oltului", una dintre cele mai atractive publicaţii, care s-a 
bucurat de o reală aderenţă în rândul populaţiei din toate judeţe Olteniei şi care 
de la numărul 6, îşi schimbă numele în „Oltul". Iniţiatorul acesteia este Gheorghe 
14 Ibidem 
15 Titu Georgescu, C. Bărbăcioru, Florea Firan, Istoria Craiovei, Edit. Scrisul Românesc, Craio-
va, 1977,p.52 · 
16 Dir. Jud. Dolj a Arh Naţ„ Fond Gheorghe Magheru, pach. XIV, dos. 18, f. l 
17 Paul Barbu, Participarea judeţului Gorj la Revoluţia de la 1848, în „Litua. Studii şi 

cercetări", voi. 11, Târgu Jiu, 1982, p. 172-173 
18 Anul revoluţiona 1848 în Principatele Române, voi. V, p. 301-302 
19 Al. Firescu, I. Pătraşcu, Proiemineţe oltene - familia Chiţu, Edit. Aius, Craiova, 2001, p. 
22 
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Chiţu, iar materialele publicate indică prezenţa sa activă la evenimentele şi 

acţiunile dedicate înfăptuirii Unirii. 
Omul politic doljean este la curent cu evenimentele zilnice locale şi 

constată cu satisfacţie că atmosfera politică din Oltenia s-a limpezit, tot mai mulţi 
fiind cei care se alăturau taberei unioniste.20 Pe de altă parte, se arată îngrijorat 
în faţa tentativei unor anti-unionişti de a demoraliza şi de a cumpăra voturi, 
cum s-a întâmplat la Râmnicu-Vâlcea şi Târgu Jiu. În acest ultim caz, aducea în 
discuţie atitudinea unui proprietar care promova printre locuitori ideea că unirea 
„va aduce ţării noastre cele mai groaznice nenorociri şi cele mai sângeroase 
răzbele"21 • 

Indiscutabil, gazeta „Oltul" nu îşi limita influenţa numai la judeţul Dolj, 
fiind mijloc de propagandă unionistă şi în celelalte judeţe ale provinciei. În 
numărul din 9 august 1857, parcurgem un îndemn al lui D. Pleşoianu, adresat 
alegătorilor gorjeni. „Ziua marcată de providenţă pentru fericirea moldo
românilor se apropie - spune el. Aceasta este singura zi pentru care suspină 
patria noastră, ca să se vindece de rănile ce o chinuie de atâtea secole ... "22• 

Pentru unionistul târgujian, găzduit de paginile gazetei lui Gheorghe Chiţu ,,ziua 
de 22 august va însemna ziua când să dăm pe faţă pe aleşii noştri, pe aleşii 
patriei, aleşii lui Dumnezeu."23 

Reapariţia, în februarie 1860, a periodicului „Vocea Oltului", „cu aceeaşi 
credinţă politică, cu aceleaşi sentimente cu care a apărut întâia oară", a 
confirmat forţa şi maturitatea grupării naţionale locale. 24 Ca ziar al tuturor oltenilor 
şi în unire cu toate celelalte publicaţii „ce vor lupta pentru binele şi fericirea 
naţională", publicaţia şi-a declarat sprijinul pentru programul reformator al 
domnitorului Alexandru Ioan Cuza. „Acesta - preciza ziarul - este bărbatul pe 
care România şi Moldova îl respectă, îl adoră şi îl venerează ... Astăzi ţara 
voieşte să lucreze bine pentru toţi"25 • 

Documentele vremii îl atestă pe Gheorghe Chiţu şi în postura de jurist. 
A fost preşedinte al Tribunalului Comercial, procuror al Curţii de Apel, sau 
avocat. Nu ne îndoim că în această calitate şi unii locuitori ai Gorjului au recurs 
la serviciile sale. 

Remarcabil este efortul lui Gheorghe Chiţu de a înfiinţa, împreună cu I. 
Theodorian, o tipografie la Craiova, cunoscută sub numele de „Prima tipografie 
română". Aici, la 16 septembrie 1871, începea tipărirea gazetei literare „Oltenia", 
în al cărui comitet de redacţie a fost şi Gheorghe Chiţu, pentru puţin timp. El i-a 
facilitat, în 1874, istoricului C.D. Aricescu publicarea lucrării „Istoria Revoluţiei 

20 G. Kitzu, Craiova, 2 maiu, în „Vocea Oltului", an I, nr. 2, din 4 mai 1857 
21 Idem, Craiova, 1 iuliu, în „Oltul", an I, nr. 18, din 2 iulie 1857 
22 Idem, nr. 28, din 9 august 1857 
23 Ibidem 
24 „Vocea Oltului", Craiova, din 14 februarie 1860 
25 Ibidem 
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române de la 1821 ", carte de căpătâi pentru cei care studiază evenimentele în 
centrul cărora s-a aflat gorjeanul Tudor Vladimirescu. 26 Publicarea acestuia nu este 
numai o expresie a prieteniei statornice dintre Gheorghe Chiţu şi C.D. Aricescu, 
cât mai ales faptul că ea a fost dictată de admiraţia deosebită a editorului pentru 
personalitatea Domnului Tudor, „libertar martir care se sacrificase pentru 
drepturile ţării şi pentru uşurarea claselor muncitoare"27

• 

La 5 iunie 1875, Gheorghe Chiţu îi trimitea de la Craiova, lui Aron 
Densuşianu, 50 de exemplare din cartea lui C.D. Aricescu, drept contribuţie la 
înfiinţarea unei tipografii denumită simbolic „Orientul Latin". Cu acest prilej el 
îi mulţumea pentru broşura „Românii şi maghiarii" şi îl felicita „pentru lupta 
naţională ce susţineţi cu atâta talent şi stăruinţă."28 

Cu trecerea timpului, Gheorghe Chiţu se simte tot mai mult atras de ideile 
propagate de gruparea liberal radicală din jurul ziarului „Românul", condus ce 
C.A. Rosetti şi I.C. Brătianu. El a devenit unul dintre fruntaşii Clubului liberal
radical din Craiova, club care s-a transformat în centrul de conducere al radicalilor 
din întreaga Oltenie. 

Radicalii se bazau pe contingentele relativ numeroase din timpul revoluţiei 
de la 1848, oameni dominaţi încă de aceleaşi idealuri, care năzuiau să realizeze 
o ruptură totală de trecut. Unii dintre aceştia au fost animaţi multă vreme de 
concepţii republicane, dar s-au convertit ulterior, cum a fost şi cazul lui Gheorghe 
Chiţu, la regimul politic fundamentat de monarhia constituţională. Crezând ca 
într-o religie în principiul suveranităţii poporului, ei aspirau spre deschidere 
politică până în straturile de jos ale societăţii. Fireşte că asemenea abordări s-au 

· făcut simţite şi în Gorj, judeţ caracterizat de spirite radicale, încă înainte de 1848, 
cu prilejul evenimentelor dominate de personalitatea lui Tudor Vladimirescu. 

Atitudinea de legitimă demnitate şi patriotism local a caracterizat în anii 
următori, participarea lui Gheorghe Chiţu în organele reprezentative ale ţării, ca 
sol al alegătorilor olteni. A opus politicianismului meschin o poziţie intransigentă 
şi fermă, a înţeles să-şi exprime deschis opiniile personale şi ale celor pe care îi 
reprezenta, să fie un element activ, un om politic polivalent, un liant menit să 
înlesnească convergenţa iniţiativelor puse în folosul obştei, al naţiunii întregi. 

În şedinţa din 16 decembrie 1868, a Adunării Deputaţilor, ia atitudine 
faţă de profesorul Ulysse de Marseillac, în problema traducerii unui discurs al 
generalului Christian Tell, reprodus în limba franceză de „Monitorul Oficial'', cu 
multe inexactităţi. În prealabil îşi exprimă nemulţumirea faţă de existenţa unei 
variante într-o limbă străină a acestei publicaţii, întrucât considera că orice stat 
„pe cât de mic, pe cât de neînsemnat, În raport cu scara politică a celorlalte. 
state e destul dacă-şi are organul său oficial în limba naţională, in limba 

26 C.D. Aricescu, Istoria Revoluţiei române de la 1821, voi. 1-11, Edit. Tipografiei Române 
Gheorghe Chiţiu şi Theodorian, Craiova, 1874 
27 Apud AI. Firescu, I. Pătraşcu, op. cit., p. 67 
28 Biblioteca Academiei Române, Manuscrise, Fond Corespondenţa G. Chiţu, Sl8/DXXX 
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acelui popor al cărui stat promulgă şi publică toate legile şi actele oficiale"29 

În continuare totul capătă forma unei dezbateri între partizanii teoriei 
„formelor fără fond" şi cei ai teoriei „prin noi înşine". Gheorghe Chiţu se întreabă 
de ce trebuie să ne prezentăm Europei în „veşminte străine şi de ce trebuie 
să raportăm de tot ce lucrăm?"30 Tot el propune ca la Bucureşti guvernul să 
fondeze „un jurnal oficios În care să apară documente oficiale Într-o limbi de 
circulaţie, de unde străinii să procure informaţiile dorite. "31 

În zilele de 16, 17 şi 18 decembrie 1869, Adunarea Deputaţilor a luat 
în dezbatere „chestiunea israelită". Au luat cuvântul o serie de parlamentari 
importanţi între care: Ion Heliade Rădulescu, N. Voinov, Cezar Bolliac, G. 
Brătianu, Petre Grădişteanu, Gheorghe Chiţu, cu toţii solicitând măsuri ferme 
împotriva invaziei evreilor. 

Dimitrie Ghica, preşedintele Consiliului de Miniştri şi ministrul de externe 
M. Kogălniceanu au susţinut că guvernul are preocupări constante în această 
direcţie. Gheorghe Chiţu s-a situat pe o poziţie aparte, declarându-se împotriva 
proiectelor de lege având caracter special, solicitate de ceilalţi vorbitori. El 
porneşte, în aplauzele asistenţei, de la precizarea că deşi „Oltenia nu suferi aşa 
de tare de flagelul jidovismului, cum se Întâmplă, de exemplu peste Milcov", 
nici locuitorii acestei zone nu puteau rămâne nepăsători. 32 

Adept al descentralizării administrative, obiectiv de bază al doctrinei 
liberale, liderul craiovean consideră că guvernul nu a procedat corect oprind 
domicilierea străinilor într-o localitate sau alta. „Trebuie dar lăsate - spune 
el - fiecărei comune dreptul şi voinţa de a Îngrijii si se observe legile ce 
există. Un primar şi un consiliu comunal au dreptul să zică unui străin: eşti 
vagabond, n-ai nicio profesiune, nu te poţi stabili În comuna noastră! Numai 
când mai multe comune s-ar găsi În neputinţa de a executa legile lor, atunci 
numai guvernul trebuie să intervină".33 

Din cele relatate de Alexandru Ştefulescu, la 1880 Târgu Jiul avea 32 
evrei, faţă de 3092 români, 139 germani, 42 sârbi, 25 unguri, 4 greci, 3 italieni, 
un englez şi un francez. 34 Cu toată ponderea mică a elementului evreiesc, punctul 
de vedere exprimat de Gheorghe Chiţu cu privire la descentralizare, în ceea ce 
priveşte prezenţa străinilor, nu avea cum să nu fie receptat pozitiv şi de oamenii 
politici gorjeni. 

La 27 aprilie 1876, în guvernul condus de Manolache Kostache Epureanu, 
un fost conservator disident, trecut vremelnic la liberali, lui Gheorghe Chiţu i-a 

29 Gheorghe Chiţu, op. cit., p. 115 
30 Ibidem, p.116 
31 Ibidem, p.117 
32 Ibidem, p.158 
33 Ibidem, p.161 
34 Alexandru Ştefulescu, Istoria Târgu Jiului, Tipogr Nicu D. Miloşescu, Târgu Jiu, 1906, p.9 
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fost încredinţat postul de ministru al Instrucţiunii Publice şi Cultelor.35 La 24 
iulie 1876 şefia guvernului este preluată de l.C. Brătianu. 

În timpul Războiului de Independenţă, ca ministru, a fost asaltat cu 
nenumărate probleme. De exemplu, la 11 mai 1877 solicita Ministerului de 
Interne „să nu fie Întrerupte comunele În preajma examenelor generale".36 

Se cuvine făcută precizarea că slujitorii şcolii, admirabil conduşi de 
Gheorghe Chiţu, au fost alături de ţară nu numai cu sufletul ci şi cu fapta. În august 
1877, învăţătorii din Gorj au donat ministerului suma de 830 lei din salariul lor 
„minim", pentru întreţinerea armatei române „având În vedere că ţara noastră 
se află astăzi În rezbel pentru a-şi asigura independenţa externă, care i se 
neagă de barbara Turcie şi a contribui la eliberarea creştinilor ce gem de 
secole sub jugul ei". 37 

Acţiuni similare au efectuat şi preoţii - să nu uităm Gheorghe Chiţu 
conducea un minister ce includea şi Cultele - aşa cum reiese dintr-un raport 
al protoierului judeţului nostru, St. Nicolaescu, adresat episcopului Eparhiei 
Râmnicului şi Noului Severin.38 

Numele lui Gheorghe Chiţu este legat şi de cel al marelui artist plecat 
din Hobiţa Gorjului. În 1870, din iniţiativa Consiliului Judeţean Dolj, din care 
făcea parte şi omul politic craiovean, a fost infiinţată o şcoală de meserii, unde 
în anii 1894-1895 a fost elev şi C. Brâncuşi. În semn de omagiu pentru iniţiatorii 
ei acesta a modelat un bust în lut pentru Gheorghe Chiţu,39 din nefericire pierdut, 
aşa cum aflăm dintr-un catalog general al operelor marelui artist.40 Lucrarea 
a fost semnalată în ziarul „Românul" din Bucureşti (I noiembrie 1897) şi 

„Voinţa Craiovei"(2 l octombrie 1898), iar mai târziu criticul Barbu Brezianu o 
menţionează în volumul său „Brancusi en Roumanie'', la pagina 208.41 

Ca ministru al învăţământului, Gheorghe Chiţu a iniţiat un număr 
important de proiecte de lege, dintre care se detaşează „Legea pentru numirea 
profesorilor de gimnazii, licee şi şcoli profesionale", care are meritul de a fi 
reglementat angajarea cadrelor didactice în funcţie de prestaţia lor la concurs, un 
concurs care permitea examinarea după criterii unice la nivelul întregii ţări. Ea a 
fost succedată de o infuzie de profesori tineri, provenind din fondul autohton, dar 
şi din elemente străine care au acceptat să-şi pună în valoare calităţile pedagogice 
în şcolile din România. Astfel, numai pentru judeţul Gorj i-am putea aminti pe 

35 M. Tudorică, I. Burlacu, Guvernele României între anii 1866-1945, în „Revista arhivelor'', 
nr.2, 1970, p. 434 
36 Direcţia Generală a Arhivelor Naţionale, fond Minîsterul Instrucţiunii Publice şi Cultelor, dos 
231/1877, f. l 7(în continuare se va cita D.G.A.N, M.I.P.C) 
37 Idem, dos 3246/1877, f. 153 
38 Idem, fond Protoieria Gorj, dos. 93/1877-1878, f. 53 
39 Mircea Pospai, Memoria Băniei, Edit. Sport-Turism, Bucureşti 1982, p. 141 
40 I. Mocioi, Estetica lui Constantin Brâncuşi, Edit. Scrisul Românesc, Craiova, 1987, p.165 
41 Florea Firan, Gheorghe Chiţu, în „Scrisul Românesc'', serie nouă, an VI, nr.6(58), 2008, p.3 
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Ştefan Bobancu (originar din Braşov, cu studii de filologie la Bucureşti)42, Iuliu 
Moisil (cu bacalaureat la Blaj şi studii universitare la Viena)43

, Aurel Diaconovici 
(absolvent al Institutelor Politehnice din Graz şi Viena)44

, Witold Maryan Rolla 
Piekarski (polonez, cu studii în Occident, în bune relaţii cu personalităţi influente 
ale vremii, cum ar fi: B.P. Haşdeu, dr. C. Istrati, Aurel C. Popovici, Paul Bujor 
ş.a.)45 , Iosif Schmidt-Faur (născut în Cehia, cu studii de arte plastice la Praga şi 
Viena)46

• 

Am putea spune că generaţia Marii Uniri, existentă aici în Gorj, la 
cumpăna dintre veacurile XIX - XX, s-a fonnat şi s-a clădit în lumina acestui tip 
de idealuri, promovate de marii oameni politici şi de cultură ai vremii, între care 
şi Gheorghe Chiţu.47 

Alături de interesul pentru ridicarea gradului de organizare şi instrucţie, 
Gheorghe Chiţu s-a preocupat şi de înfiinţarea în fiecare judeţ a unor şcoli model 
pentru fete. La 2 noiembrie 1876, Ortansa Morţun primea avizul său pentru ca în 
Consiliul Instrucţiunii Publice să se ia în dezbatere această problemă, considerată 
pe atunci de strictă actualitate.48 Unnările s-au văzut repede şi în judeţul Gorj, 
întrucât prefectul Ghiţă Magheru trimitea la studiu în Gennania câteva tinere, 
sporind calitatea corpului profesoral, precum şi a demersului didactic.49 

Progresele economice, susţinute insistent de liberali, trebuiau, desigur, să 
fie sprijinite şi de învăţământ. Ca unnare, au apărut şcoli de meserii în localităţi 
precum: Bucureşti, Iaşi, Ploieşti, Turnu Severin, Craiova ş.a. unde accesul era 
mai puţin costisitor.50 În sesiunea Consiliului Judeţean Gorj, din 25 octombrie 
1877, era subliniată necesitatea înfiinţării şcolilor de meserii şi la Târgu Jiu. Pe 
moment însă se avea în vedere intervenţia pe lângă ministrul Gheorghe Chiţu, 

42 Archir Iancu, Ştefan Bobancu, în „Amicul tinerimii", Târgu Jiu, serie nouă, nr. unic, din iulie 
1940; I. Mohor, Funeraliile lui Ştefan Bobancu, în „Gorjul", an XIII, nr. 1, din 1- 7 ianuarie 
1941 
43 Cornel Alexandrescu, Monografia Liceului „Tudor Vladimirescu", Edit. Punct, Târgu Jiu, 
1997,p.51 
44 Iuliu Moisil, Inginerul Aurel Diaconovici, în „Arhivele Olteniei'', an XI, nr. 61-62, din mai 
- august 1932 
45 Idem, Witold Rolla Piekarski. O schiţă biografică, în „Arhivele Olteniei", an V, nr. 27, din 
septembrie - octombrie 1926; Cosmin Vilău, B.P. Haşdeu şi legăturile sale cu slaviştii din Ol
tenia, în „Litua - studii şi cercetări'', Târgu Jiu, an XI, 2006 
46 St. Sterescu, Ion Schmidt - Faur, în „Gorjeanul", an XI, nr. 16, din 8 aprilie 1934; I. Cru
ceanu, Chipuri şi profiluri din istoria culturii gorjene. Sculptorul Iosif Schmidt - Faur, în 
„Coloana", Târgu Jiu, mai 1975 
47 Vezi pe larg, Dorina Nichifor, Gheorghe Nichifor, Aspecte privind contribuţia intelectualităţii 
gorjene la înfăptuirea României Mari, în „Studii şi articole de istorie", Bucureşti, an LXXIV, 
2009, p. 311-326 
48 DGAN, fond M.l.P.C., dos. 76/1877, f 54 
49 Gheorghe Nichifor, File din istoria şcolii noastre, în ,,Studiurn", publicaţie a Liceului „Eca
terina Teodoroiu", Târgu Jiu, an XXVI, nr. 1/1996, p. 3 
50 „Monitorul Oficial'', nr. 20, din 20 ianuarie 1877, p. 628 
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pentru ca tinerii din Gorj să fie primiţi la o şcoală de meserii din Bucureşti.51 

Începutul anului şcolar 1877-1878, i-a prilejuit ministrului Gheorghe 
Chiţu avansarea de propuneri menite să consolideze prestigiul şcolii româneşti. 
Referitor la şcolile rurale, cele mai numeroase desigur, a cerut recomandări de 
reorganizare. Revizorii şcolari erau rugaţi să prezinte statistica şcolilor săteşti, a 
corpului de profesori şi învăţători, a calităţii pregătirii lor, însoţite de observaţiile 
necesare.52 În ce ne priveşte, preluăm din fondurile documentare exemplul unui 
dosar ce cuprinde corespondenţa dintre minister şi directorul Şcolii primare 
de Băieţi din Târgu Jiu, din care constatăm că din totalul de 265 de elevi, 165 
proveneau din lumc;:a. satelor, ceea ce provoca supraaglomeraţie. Prefectul 
judeţului recomanda repartizarea acestora pe la şcolile rurale, de care aparţineau, 
lucru pe care Gheorghe Chiţu îl acceptă. 53 

Atenţia pe care Gheorghe Chiţu o acorda corpului profesoral este 
demonstrată şi de faptul că la 12 iulie 1876, aprobă cererea prefectului de Gorj, 
Athanasie Moschuna, de a se reconfirma încadrarea profesorului Nicoale Iunian 
(limba română, istorie şi geografie), la Şcoala Normală din Târgu Jiu. 54 Acesta, era 
un personaj bine cunoscut în oraşul de pe Jiul de Sus. După ce terminase cursurile 
Liceului Carol din Craiova, a urmat Facultatea de Drept din Paris, dedicându-se 
carierei de avocat. A fost de mai multe ori primar al Târgu Jiului, iar fiul său, 
Grigore Iunian, a făcut în perioada interbelică o strălucită carieră politică. 55 

O atenţie deosebită a manifestat Gheorghe Chiţu şi pentru asigurarea 
materialelor necesare celor doritori de cultură, stimulând înfiinţarea de biblioteci 
populare şi şcolare, prin utilizarea de fonduri particulare.56 Statul nu putea să 
facă paşi importanţi în acest sens, datorită situaţiei :financiare grele, generată 
de participarea la război. Iniţiativa ministrului se baza, în cea mai mare parte 
pe bunăvoinţa şi dărnicia oamenilor de cultură, mai ales a celor ce dispuneau 
de mijloace care să le permită asemenea gesturi. Procesul va lua o amploare 
remarcabilă în deceniile următoare, aşa cum rezultă din informaţiile pe care le 
avem cu privire la judeţul Gorj. 57 

Un loc aparte îl deţin relaţiile lui Gheorghe Chiţu cu marii oameni de 
cultură ai vremii. Mai presus de toate s-a aflat însă alături de istorici, pe care 
i-a susţinut în activitatea de cercetare. În preajma sa l-am depistat între alţii pe 
Grigore Tocilescu, preocupat de arheologia Gorjului, implicit în relaţii cu istoricul 

51 V. Cărăbiş, Istoria Gorjului, Edit. Editis, Bucureşti, 1995, p. 274 
52 DGAN, fond M.l.P.C., dos. 3519/1877, f. 21 
53 Idem, dos. 100/1876, f. 8-13, 15, 17 
54 Idem, dos. 112/1876, f. 1 
55 „Speranţa", Târgu Jiu, an I, nr. 2, din 1 februarie 1903, p. 14 -15; N. Mischie, Grigore 
Ionian şi epoca sa, Edit. Clussium, Cluj-Napoca, 2000, p. 27 
56 M. Bordeianu, P. Vladhoski, Învăţământul românesc În date, Edit. Junimea, Iaşi, 1979, 
p.241 
57 Gheorghe Nichifor, Intelectualitatea Gorjului şi Marea Unire, Edit. Alexandru Ştefulescu, 
Târgu Jiu, 1995, p. 25 



193 

local Alexandru Ştefulescu. 58 La 30 mai 1877, prefectul de Gorj, Ath. Moschuna, 
anunţa descoperirea unui număr important de monede pe care le-a înaintat la 
Bucureşti, iar la 9 septembrie scria despre o donaţie provenind de la câţiva 
pietrari din Bumbeşti Jiu, care au descoperit unele vestigii romane, lucrând în 
zona frontierei cu Austro-Ungaria.59 Aceste semnale vor sta la baza laborioaselor 
cercetări întreprinse la stărşitul secolului al XIX-iea la intrarea în Defileul Jiului 
de către Gr. Tocilescu, Conrad Cichorius sau Alexandru Ştefulescu, soldate cu 
dezvelirea castrului şi a unei porţiuni din drumul roman ce străbătea munţii. 60 

Preocupările acestea, la care se adaugă întreaga sa carieră cultural 
ştiinţifică, au determinat desemnarea sa ca membru al Academiei Române la 17 
iunie 1879. În plus, în intervalul 1881-1885, a deţinut succesiv portofoliile de 
ministru al Finanţelor, Internelor şi Instrucţiunii Publice, funcţii în care a avut 
frecvente legături cu Gorjul. De exemplu, ca ministru de Interne este preocupat 
de creşterea capacităţii profesionale a organelor de ordine din teritoriu, aşa cum 
constatăm dintr-o adresă din 28 septembrie 1883.61 Anul următor, într-o solicitare 
către suveran, Gheorghe Chiţu cerea numirea unui şef de poliţie competent la 
Târgu Jiu.62 

Implicat în activitatea administrativă, îl întâlnim ca ministru de Interne 
solicitând lui Carol I acordul ca directorul Prefecturii Gorj să participe la 
lucrările ordinare ale Consiliului Judeţean, în locul prefectului Băicoianu, aflat 
în concediu. 63 

Demn de scos în evidenţă este episodul ce se petrece în acelaşi an, pe 12 
mai 1882, când B.P. Haşdeu aduce de la Craiova steagul lui Tudor Vladimirescu. 
În capitală savantul era întâmpinat „la gara Târgovişte de domnii miniştri 
Anghelescu, Chiţu, Urechia şi de două companii de geniu cu muzica în 
frunte". 64 Era încă o dovadă a implicării fruntaşului liberal în problematica 
spirituală a epocii dar şi a consideraţiei speciale ce o purta marelui revoluţionar 
goIJean. 

Un personaj pitoresc al vremii pentru Parlamentul României era în acei 
ani deputatul gorjean Dincă Schileru.65 Îl întâlnim în documente foarte activ, 
abordând într-un lung discurs situaţia ţăranilor, în favoarea cărora realizează 
o adevărată pledoarie, în şedinţa prezidată de Gheorghe Chiţu la 27 noiembrie 
1887.66 

58 Idem, Alexandru Ştefulescu - un destin în sluba istoriei, p. 175 
59 DGAN, fond M.l.P.C„ dos. 12811877, f. 54,113 
60 Gheorghe Nichifor, op. cit., p. 164-169 
61 DGAN, fond Ministerul de Interne, dos. 13211883, f.1-2 
62 Idem, dos. 16/1884, f. 64 
63 Idem, dos. 19211882, f. 121 
64 "Telegraful", Bucureşti, an 12, nr. 3000, din 12 mai 1882 
65 Gh. Nichifor, Dincă Schileru - ctitor de şcoală gorjeană, în "Terra Litua", Tg-Jiu, nr. 
1,iunie 1997, p. 33-35 
66 "Monitorul Oficial", nr. 11, din 2 decembrie 1887, p. 106 
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Din anul 1885 apar evidente semnele înrăutăţirii sănătăţii sale, pentru ca 
în 1888 să asiste neputincios la manifestările Opoziţiei Unite care au determinat 
demisia lui LC. Brătianu, omul politic alături de care s-a aflat mereu. Referindu
se la împrejurările în care Gheorghe Chiţu se desprinde lent de viaţa politică, 
Gr. Tocilescu se exprima în următorii termeni: „A fost tocmai momentul când 
partidul de la putere trecea printr-o criză morală şi politică, când Ion Brătianu 
avea mai multă trebuinţă de un spirit aşa de luminat, de un caracter aşa de 
nobil, de un bărbat aşa de experimentat şi de statornic în credinţele lui."67 

Din 1892, Gheorghe Chiţu nu mai figurează ca parlamentar, retrăgându
se la moşia sa, Mirila din judeţul Romanaţi. Între timp, LLC. Brătianu, fiul 
marelui său prieten, îşi făcea debutul în politică, candidând la Colegiul I pentru 
Adunarea Deputaţilor. La întrunirea inaugurală de la Târgu Jiu au luat cuvântul şi 
foşti colaboratori ai lui Gheorghe Chiţu, precum Anastase Stolojan sau gorjeanul 
Titu Frumuşanu.68 Cunoscutul om politic de mai târziu constata că societatea 
românească era zdruncinată de o acută criză morală, generată de lipsa de încredere 
în instituţiile statului. Reforma politică esenţială, ce trebuia întreprinsă, consta în 
respectul faţă de legi.69 Era şi crezul lui Gheorghe Chiţu, în favoarea căruia nu a 
mai reuşit să acţioneze. 

A încetat din viaţă la 28 octombrie 1897, la proprietatea sa, în vârstă 
de 69 ani şi a fost înmormântat la Cimitirul Sineasca din Craiova. Din partea 
Parlamentului au ţinut să-l însoţească pe ultimul drum colegi deputaţi şi senatori, 
iar pe adresa familiei au sosit numeroase telegrame de condoleanţe, între care una 
semnată de regele Carol L 

Documentele studiate de noi la Craiova evidenţiază acţiunile întreprinse 
de oficialităţile locale pentru ca sculptorul gorjean C. Bălăcescu să-l imortalizeze 
pentru eternitate. În cererea sa către primar, din 25 aprilie 1898, artistul se 
recomanda singur ca fiind absolvent al Şcolii de Arte şi Meserii din Craiova şi 
al Academiei de Belle Arte din Veneţia şi Milano şi „autorizat de guvern a 
lua masca defunctului Gheorghe Chiţu, pentru orice bust sau statui ce s-ar 
face în ţară."70 El se oferea să execute un bust în marmură, până cel târziu la 1 
octombrie 1898. Întruniţi în şedinţa din 4 mai 1898, consilierii au aprobat oferta, 
condiţionând ca „bustul să fie executat în marmură albă de Karara şi instalat 
complet cu soclul lui în sala de şedinţe a Consiliului."71 

La 18 februarie 1899, Delegaţia udeţeană Dolj, prezidată de Al. Economu 
si avându-i ca membri pe M. Zanne şi D. Marinescu, făcea o informare scrisă 
67 Cuvântarea domnului membru al Academiei şi profesor Grigore Tocilescu, rostită la 
Parastasul marelui patriot Gheorghe Chiţu, în ziua de 24 octombrie 1904, Craiova, 1904, p. 
22 
68 Gheorghe Nichifor, Ionel Brătianu la Târgu Jiu (1-11), în „Gorjeanul", an V, nr. 1172-1773 
şi 1187 din 9-1 O octombrie 1993 şi 27 octombrie 1993 
69 LLC. Brătianu, Discursuri, voi. I, Bucureşti, 1935, p. 1 
70 DGAN Dolj, fond Primăria Craiova, Serv. Administrativ, dos. 28/1898, f. 5 
71 Ibidem 
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după examinarea bustului de bronz „al marelui cetăţean, defunctul Gheorghe 
Chiţu", depus de sculptorul C. Bălăcescu. Cu acest prilej aflăm că fiul lui 
Gheorghe Chiţu, Alexandru, într-o telegramă adresată din Balş susţinea: „ Văzut 
bustul. Rog arată d-lui prefect. Găsesc bun şi seamănă. Complimente." 
Într-un proces verbal semnat de Barbu Ionescu, acesta nota că „bustul l-a găsit 
identic cu cel admis şi recunoscut În şedinţa de la 22 noiembrie 1898, atât 
În mărime cât şi asemănare" şi este de opinie „a i se face cuvenita recepţie". 
Din acelaşi document aflăm şi conţinutul declaraţiei lui C. Bălăcescu care arată 
că „la caz de s-ar ivi vreo nemulţumire din partea acelor membri ai familiei 
răposatului Gheorghe Chiţu ce lipsesc la facerea recepţiei bustului, domnia 
sa va executa din nou bustul fără vreo altă pretenţie".72 

Cu oarecare întârziere, la 16 noiembrie 1898, C. Bălăcescu termină 

realizarea operei şi solicită recepţionarea sa. Comisia condusă de inginerul A. 
Crăciunescu se declară satisfăcută şi înaintează primarului procesul verbal de 
incredinţare.73 În prezent bustul este amplasat în holul Colegiului Comercial 
„Gheorghe Chiţu" din Craiova. 

* * 
* 

Gheorghe Chiţu, marele patriot oltean, animator competent al şcolii şi 
culturii naţionale, unul dintre cei mai importanţi „tehnicieni" ai lui l.C. Brătianu 
şi ai Partidului Naţional Liberal, este în zilele noastre prea puţin cunoscut. Bustul 
său poate fi văzut în Parcul Central din Craiova, pe Aleea Personalităţilor. Cu atât 
mai puţin se ştie despre el, în judeţul Gorj, deşi legăturile sale cu acest meleag au 
fost destul de strânse. 74 Din aceste motive am încercat să extragem dintr-o lucrare 
mai amplă ce va vedea lumina tiparului în curând, aceste informaţii, considerăm 
noi utile pentru toţi cei care studiază istoria Gorjului. Fără îndoială, în timp, nutrim 
speranţa depistării altor elemente, vizând legăturile sale cu oameni şi fapte de pe 
meleagurile noastre. 

72 Idem,fond Prefectura Dolj, dos.29911898, p.225 
73 Idem, fond Primăria oraşului Craiova, Serv. Ad-tiv, dos. 2811898, f. 8-9 
74 Cornel Şomâcu, Gheorghe Chiţu, un destin de excepţie, în „Vertical", Târgu Jiu, an V, nr. 
186, din 28 iulie 2009 




