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PANAITE CHENCIU ŞI ŞCOALA BÂRLĂDEANĂ LA SFÂRŞITUL
SECOLULUI AL XIX-LEA. 1 75 DE ANI DE LA NAŞTERE.
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Abstract: Panaite Chenciu and the educational system in Bârlad at the end
of the X/Xth century
In the intellectual constellation of Bârlad, an honorary place belongs to
Panaite Chenciu. He was horn on the 23'd ofJuly 183 7 at Bârlad, where he attended
the e/ementary schoo/ and then the high school. He also studied at A cademia
Mihăileană in laşi. In March 1859 he became a history and French teacher at
"Gheorghe Roşea Codreanu " middle schoo/ in Bâr/ad. For 34 years he taught history
with a passion that turned his ca/ling into a way of expressing the high moral virtues
in the fightforjustice, unity and independence.
Alongside Ioan Popescu, he wi/1 make a name for himself in the context of the
great cultural and politica/ moments ofBârlad: thefounding of the first print shop and
the first newspaper- "Semănătorul " (18 70)- the elevation of the new building for the
"Gheorghe Roşea Codreanu " High School (1886), where he worked many years for
free.
Also, as a representative in the Parliament, he acted supporting the vision for
a modernized educational system. He was gratified for his accomplishments with
medals and ordersfrom the state.
Panaite Chenciu continues to be a model of honesty and fairness and for
defending the values of the Romanian nation.
În consolidarea edificiului României moderne din a doua jumătate a secolului
al XIX-lea un rol important l-a jucat Şcoala, apreciată ca un mijloc important de
« luminare a poporului >>. În diferite colţuri ale ţării au desfăşurat o rodnică activitate
numeroşi profesori care înflăcăraţi de înaltele idealuri patriotice au servit cu credinţă şi
pasiune §Coala românească.
In pleiada dascălilor bârlădeni a căror profesiune de credinţă a fost slujirea
şcolii în interesul celor mulţi se înscrie la loc de cinste şi numele lui Panaite Chenciu.
Spre deosebire de Ioan Popescu, Ştefan Neagoe, Solomon Haliţă, Stroe Belloescu,
originari din Transilvania şi care mai târziu s-au stabilit pe plaiurile moldave,
devenind bârlădeni prin adopţiune, Panaite Chenciu s-a născut şi a activat până la
sfârşitul vieţii în această localitate care se bucura de un binemeritat prestigiu cultural.

http://www.cimec.ro / http://www.muzeuvaslui.ro

ACTA MOLDAVIAE MERIDIONALIS, XXXI , 2010

36

Panaite Chenciu s-a născut la 23 iulie 1 837 în oraşul Bârlad, dintr-o familie
de negustori care dispuneau de o modestă prăvălie în mahalaua Podeni 1 • De la tatăl
său, Vasilache Chenciu, a moştenit spiritul întreprinzător, perseverenţa în acţiuni, iar
de la mama sa, Maria Chenciu, sensibilitatea, omenia, dragostea faţă de vestigiile
trecutului neamului românesc.
Cursul primar 1-a urmat în cadrul Şcolii publice nr. 1 de băieţi, care funcţiona
în chiliile Bisericii Vovidenia, numită şi Şcoala Domnească. Numeroşi fii, proveniţi
din familiile burgheziei în ascensiune, erau orientaţi să studieze gimnaziul şi liceul în
capitala Moldovei, Iaşi, care să le permită după absolvire ocuparea unei funcţii în
administraţie şi justiţie. Printre aceştia se numără şi tânărul Panaite Chenciu, care
începând cu 1 85 1 frecventa liceul şi apoi mai târziu Academia Mihăileană din Iaşi.
Alături de Ioan Vârgolici, Panaite Chenciu audiază, între 1 855-1 859, un curs de
legislaţie deschis pe lângă Liceul Naţional din Iaşi. Aici, este impresionat de
prelegerile la drept natural, susţinute de distinsul cărturar ardelean Simion Bărnuţiu,
refugiat la Iaşi, după evenimentele revoluţionare de la 1 848, cât şi cele ale
profesorului Gheorghe Apostoleanu la economie politică, ceea ce îi vor servi drept
model în cariera sa didactică şi publicistică de mai târziu.
Sârguinţa, capacitatea de muncă intensă, perspicacitatea în rezolvarea
diferitelor probleme îl impun în rândul colegilor. Paralel cu studiile efectuate, Panaite
Chenciu îndeplineşte şi funcţia de pedagog la peste cei 1 60 de elevi interni ai
gimnaziului care funcţiona pe lângă Biserica Trei Ierarhi din Iaşi, căutând să imprime
ordine şi disciplină, responsabilitate faţă de muncă.Tot în această perioadă preda şi
matematica la clasele 1-IV ale Liceului Naţional din laşi.
Putemicele frământări politice declanşate de mişcarea unionistă şi care s-a
finalizat cu alegerea lui Alexandru Ioan Cuza ca domn al Principatelor Române, au
lăsat o puternică impresie în sufletul proaspătului absolvent. În martie 1 859, Panaite
Chenciu a fost numit profesor de istorie şi de limba franceză la Gimnaziul « Gheorghe
Roşea Codreanu » din Bârlad. Din acest moment, Panaite Chenciu, alături de alţi
inimoşi dascăli bârlădeni, nu va precupeţi nici un efort pentru afirmarea
învăţărnântului în această parte a ţării.
«Tânăr cult şi plin de entuziasm, martor ocular al multor fapte măreţe ce se
făureau la Iaşi, pe timpul studiilor sale, Panaite Chenciu fu îmbrăţişat cu multă căldură
de colegii săi de la gimnaziul din Bârlad, unde de la început chiar, se remarcă alesele-i
2
calităţi sufleteşti >> • Timp de 34 de ani(4 martie 1 859 - 1 septembrie 1 893), Panaite
Chenciu a predat cu pasiune obiectul istorie din care a făcut o adevărată tribună de
afirmare a înaltelor virtuţi morale ale strămoşilor în lupta pentru dreptate, unitate şi
independenţă. Lecţiile sale erau aşteptate cu nerăbdare ce către elevi pentru că
profesorul Panaite Chenciu ştia să electrizeze inimile cursanţilor, să trezească
dragostea faţă de trecutul glorios al neamului românesc, dar mai ales speranţa într-o
Românie Mare şi Independentă.

1
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I.Antonovici, Documente Bârlădene, Bârlad, 1926, vol.V, p. 287.

Ibidem.
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În amintirile sale, publicistul Nicolae Petraşcu, fost elev al Liceului Codreanu,
a surprins într-un stil concis principalele trăsături ale personalităţii fostului său
profesor: « Chenciu era un fel de Catone, de o moralitate şi de o regularitate
rară . . . El îşi ţinea cursurile intrând cu precizie la ora lui, fără nici un minut
întârziere şi fără nici o absenţă în tot anul şi predicând lecţiile cu o înălţime
3
sufletească, pe un ton titanic de-1 luai drept un preot în altar >> . Şi în încheiere
aprecia : « Scopul lui era să ne impună atenţiei epocile şi figurile mari ale
4
popoarelor >> •
Faţă de elevi nutrea o puternică simpatie, era apropiat fără a trece cu vederea
abaterile, dar plin de tact nu lua niciodată măsuri pripite care le-ar fi regretat. În
acestă manieră s-a impus colegilor cât şi elevilor în funcţia de director al Liceului
« Gh. Roşea Codreanu )), peste 23 de ani ( 1 876-1 889). Colegii de profesie îi apreciau
fineţea, nobleţea spirituală, cunoştinţele multilaterale care făceau din el un interlocutor
strălucit. Îşi îndeplinea toate sarcinile « cu multă pricepere, tragere de inimă,
5
conştiinciozitate >> •
Un alt strălucit elev şi mai târziu profesor al Liceului « Gh.Roşca
Codreanu )), Ioan Antonovici6, concluziona în această direcţie : « Ca director şi ca
coleg, în relaţiile cu profesorii era de un tact şi amabilitate rară, la catedră era
excelent profesor, iar la tribună un înflăcărat orator )) 7•
Alături de Ioan Popescu, faţă de care avea o stimă deosebită şi ale căror relaţii
se vor consolida în urma căsătoriei cu fiica acestuia, Lucreţia Popescu, Panaite
Chenciu se va afirma în marile momente cultural-politice ale oraşului Bârlad în
ultimele decenii ale secolului al XIX-lea. Panaite Chenciu participă la înfiinţarea
Secţiei Bârlad a Societăţii pentru învăţătura poporului român, la 1 5 februarie 1 867,
fiind ales vicepreşedinte. Se numără printre fondatorii primei tipografii bârlădene,
8
intitulată sugestiv « Unirea >> , unde un an mai târziu va fi editată prima publicaţie
locală « Semănătorul >> (27 septembrie 1 870t De asemenea, s-a numărat printre
intelectualii entuziaşti care în frunte cu Ioan Popescu au pus bazele Şcolii Normale
din Bârlad, printre primele instituţii de acest profil din ţară, la 29 noiembrie 1 870 1 0,
unde timp de patru ani se vor preda în mod gratuit cursurile până la trecerea în
subvenţia statului( 1 874). Panaite Chenciu a predat obiectele geografie şi istorie primei
promoţii de învăţători cu frenezia şi pasiunea care-I caracterizau. A continuat să
predea la această şcoală până în 1 885 când vor fi titularizaţi noi profesori.

3 N.Petraşcu, Amintiri, în I.Antonovici, Un dascăl ardelean la Bârlad - Ioan Popescu, Huşi, 1 928, p.363.
Ibidem.
5 I.Antonovici, Documente Bârlădene, voi. V., p. 288.
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Va ajunge erudit cărturar şi prelat, deţinând funcţia supremă de conducere în cadrul Episcopiei de
Huşi.
7 1. Antonovici, op. cit., voi. V, p. 288.
8 Gr. Creţu, Tipografiile din România de la 1801 până astăzi, 1 9 1 0, p.24.
9
Semănătorul", anul 1, nr. l , 27 septembrie 1 8 70; vezi şi Oltea Răşcanu Gramaticu, Începuturile presei
"
bârlădene, ziarul ,. Semănătorul", în Bârladul odinioară şi astăzi.Miscelaneu, Bucureşti, voi.I, 1 980, p.
1 5 3- 1 6 1 ; idem, Pagini din istoria presei bârlădene. Începuturile presei bârlădene, în ,,Acta Moldaviae
Meridionalis", Anuarul Muzeului Judeţean Ştefan cel Mare" Vaslui, voi. II, 200 1 -2003, p. 829-840.
"
10 Ibidem, nr. 1 4, decembrie 1 870.
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Timp de mai mulţi ani, Panaite Chenciu a fost ales membru în Comitetul
şcolar Bârlad şi judeţean Tutova, contribuind la îmbunătăţirea învăţământului public
în această zonă a Moldovei Meridionale. Începând cu anul 1 868 a făcut parte şi din
Consiliul General al Instrucţiunii 1 1 •
Panaite Chenciu a sprijinit iniţiativa lui Ioan Popescu şi Ioan Vârgolici privind
dezvoltarea unui învăţământ profesional în oraşul Bârlad. Cinstea şi spiritul de
chibzuială a fost demonstrat şi în calitatea de casier al Curatoriei averii boierului
patriot Nicolae Roşea Codreanu 12 • În acest sens a manifestat mult interes pentru
deschiderea Şcolii Secundare Profesionale de fete « N. Roşea Codreanu ». Abia la 1 8
octombrie 1 880, cu o întârziere de aproape două decenii faţă de cum s e prevăzuse
iniţial, a fost luată decizia de forurile autorizate de Executare testamentară a averii
defunctului Nicolae Roşea Codreanu, privind înfiinţarea şi deschiderea Şcolii
Secundare Profesionale de fete. Epitropia Casei Nicolae Răşca Codreanu a încredinţat
Ministerului suma de 400.000 lei, locul şi casa unde se va înfiinţa Şcoala Profesională
de fete1 3 •
La 6 decembrie 1 880 a fost inaugurată această şcoală sub direcţia Carolinei
N.Teclu cu scopul «de a da tinerelor fete o educaţiune şi instrucţiune conform cu
menirea femeii în societate în genere şi în special de a le iniţia şi perfecţiona în
industriile cele mai strâns legate de natura chemării ei, astfel ca fetele ieşite din
această şcoală să fie puse în poziţiunea de a deveni bune soţii, bune mame de familie,
bune românce, bune lucrătoare, bune econome »14. Şcoala dispunea de un internat
pentru 1 5 fete orfane sau de condiţii materiale modeste, care erau întreţinute din
donaţia amintită.
Activitatea şcolii a fost de scurtă durată, aşa cum reiese din procesul verbal
nr.20 din 1 5 august 1 889, curatorii testamentari, printre care figura şi profesorul
Panaite Chenciu, au dispus închiderea provizorie « din cauza nesuficienţei mijloacelor
părţii profesionale a şcolii nu i s-a putut da până în prezent o dezvoltare spre a
corespunde scopului pentru care a fost instituită »15• Executorii testamentari ai averii
lui Nicolae Roşea Codreanu se adresau la 14 noiembrie 1 896, Ministerului Cultelor şi
Instrucţiunii Publice de a primi suma de 300.000 lei cu obligaţia de a întreţine la
Bârlad o Şcoală profesională de fete, cu numele fondatorului « Nicolae Roşea
Codreanu »1 6 • După o tergiversare de cinci ani, Ministerul a dispus prin ordinul
nr. 1 825 din 26 februarie 1 90 1 înfiinţarea Şcolii profesionale de fete după modelul

11

l .Antonovici, op. cit., voi. V, p. 288.
Nicolae Roşea Codreanu, însufleţit de înalte elanuri patriotice ca şi fratele său Gheorghe Roşea
Codreanu, a lăsat prin testament 6000 de galbeni pentru organizarea unei şcoli de fete la Bârlad. Conform
dispoziţiei testamentare suma indicată trebuia dată cu dobândă până în 1 86 1 , după care cu sporul dobândit
să se intemeieze şcoala. De asemenea, se prevedea întreţinerea gratuită a 15 eleve ,,române de naţie, de
orice stare şi treaptă, dar care ar avea trebuinţă de un asemenea agiutoriu, purtând titlu de Stependistele
Institutului Codreanu"(Direcţia Judeţeană a Arhivelor Naţionale Vaslui, fond CD, dosar 674).
1 3 I.Antonovici, Documente Bârlădene, vol.V, p. 228.
1 4 Curatorii averii defunctului Nicolae Roşea Codreanu erau: G.Gane, P.Chenciu, N.S.Bujoreanu ( idem,
Fraţii Gheorghe şi Nicolae Roşea Codreanu, documente XXXVI, p. 69).
1 5 Ibidem, p. 75.
1 6 Ibidem, p. 79.
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testamentului 17 • După transferarea sumei propuse de executorii testamentari,
Ministerul a trimis Programa şi planul sălilor necesare acestei şcoli 18 • În această
direcţie a fost restaurat vechiul local lăsat de Nicolae Roşea Codreanu şi s -a numit
corpul didactic sub direcţia Ecaterinei K.racte 19 •
Pentru înviorarea industriei locale Panaite Chenciu a susţinut punctul de
vedere a lui Ioan Popescu privind trimiterea unor tineri în străinătate unde se
specializau într-o meserie şi apoi se întorceau în oraşul natal pentru a o practica.
Rezultatul acestor acţiuni ( 1 883 - 1 900) a fost înfiinţarea a 32 de ateliere în oraşul
Bârlad cu 40 de specialităţi şi 40 de maiştri.
Panaite Chenciu a jucat un rol important în ridicarea noului edificiu al
Liceului «Gh. Roşea Codreanu }>. Demersurile au început în 1 88 1 şi se vor finaliza
între anii 1 885-1 88620 . Noul local s-a inaugurat la 27 aprilie 1 886 în prezenţa
ministrului învăţământului, D.A.Sturdza şi a secretarului său general, Spiru Haret.
În activitatea social-obştească, Panaite Chenciu s-a remarcat ca un apărător
consecvent al libertăţilor democratice, a rezolvării problemei agrare, unităţii şi
independenţei. Contemporanii îi apreciau talentul oratoric pus în slujba dezideratelor
naţionale. Nu exista întrunire publică unde să nu fie solicitat să ia cuvântul. Panaite
Chenciu a colaborat în paginile principalelor ziare şi reviste bârlădene de la sfârşitul
secolului al XIX-lea, printre care amintim « Semănătorul », situându-se pe poziţii
liberale. Numeroasele articole publicate în presă prezintă într-un stil concis, clar, unele
aspecte privind situaţia ţăranilor, a învăţământului sătesc, asuprirea naţională a
românilor din teritoriile stăpânite de Coroana austro -ungară, necesitatea respectării
regimului constituţional.
În calitate de deputat al judeţului Tutova, Panaite Chenciu s-a impus în
Cameră prin intervenţiile sale în favoarea modernizării învăţământului românesc.
Pentru meritele sale deosebite puse în interesul şcolii, Panaite Chenciu a fost distins cu
ordine şi medalii din partea autorităţilor statale: Coroana României în gradul de ofiţer,
Steaua României în grad de cavaler, medalia Binemerenti clasa 1, Răsplata muncii
pentru învăţământul secundar clasa 12 1 .
A murit în vârstă de 70 de ani, la 1 1 ianuarie 1 907. Cu ocazia discursului
rostit la îmnormântarea distinsului profesor bârlădean, Ioan Antonovici aprecia
rezultatele muncii neobosite duse în cele trei decenii şi jumătate : « Şi seminţele
cunoştinţelor şi a patriotismului aruncător în ogoare mănoase de Ghenciu şi de
colegii săi, a avut de rezultat că din elevii liceului din Bârlad să ajungă mulţi pe
22
treptele cele mai înalte ale societăţii noastre » .
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Ibidem, p. 85.

Adresa executorilor testamentari din 23 mai 1 90 1 (ibidem, p. 86).
Adresa nr. 6490 din 27 iulie 1 90 1 a Ministerului (ibidem, p. 88).
C.C.Codrescu, Liceul din urbea Bârlad. Cum este şi cum trebuie să fie, Bârlad, 1 88 1 , p. 53.
l.Antonovici, op. cit., p.289.

Ibidem.
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