POENARU, PETRACHE
Inginer, om politic
N. 10 ian. 1799, Beneşti, Vâlcea - m. 2 oct. 1875, Bucureşti.
La vârsta de 5 ani începe să înveţe greceşte; Şcoala Obedeanu (1811-1818) din
Craiova (ca bursier); Liceul Sf. Sava şi în
paralel, la Academia grecească de la Schitu
Măgureanu din Bucureşti; Universitatea şi
Politehnica din Viena; Şcoala de aplicaţii a
inginerilor geografi din Paris (1822; 1832).
Membru al Academiei Române din 1870.
În Craiova, la şcoală, a fost adus de
Iordache Otetelişanu, inginer hotarnic, fiind
rude. Tot în Craiova a fost copist timp de trei
ani în cancelaria Episcopiei Râmnicului, mutată în acest oraş,
bucurându-se de sfaturile călugărului Neofit Geanoglu. A fost
grămăticul (secretarul) lui Tudor Vladimirescu, redactându-i toată
corespondemţa. Împreună cu stolnicul Giani Orăşan şi episcopul
Ilarion a fost trimis de Tudor Vladimirescu la Congresul de la
Laybach (Liubliana) să prezinte un protest contra Eteriştilor.
Delegaţia sosită în Braşov nu a ajuns la destinaţie pentru că între
timp Tudor a fost asasinat. A plecat la Sibiu pentru a-şi întâlni rudele
refugiate acolo apoi în străinătate. A călătorit mult în Franţa şi Anglia.
La 25 mai 1927, guvernul francez i-a înmânat brevetul pentru
inventarea tocului rezervor (stiloului).
Întors în ţară a fost numit inspector al şcoalelor (1832), director al
Eforiei Şcoalelor şi director la Sf. Sava (1832), şcoală unde va
rămâne până în 1848.
În 1841 a fost ales deputat de Dolj. S-a ocupat mult de Institutul
Lazaro-Otetelişanu în perioada 1832-1847. A contribuit la
dezvoltarea învăţământului românesc. A înfiinţat primele biblioteci
şcolare în capitalele de judeţ. A contribuit la înfiinţarea Muzeului
Naţional de Antichităţi, Grădinii Botanice din Bucureşti, a fermelor
model, a Societăţii de Agricultură a României. A iniţiat Şcoala de
Agricultură de la Pantelimon.
A fost membru în consiliu de stat în timpul lui Alexandru Ioan
Cuza.
A fost preşedinte la Societatea pentru învăţătura poporului român,
înfiinţată în 1866.
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A redactat ziarele Învăţătorul satului, şi Muzeul Naţional. L-a
ajutat pe C. Lecca să întemeieze o tipografie la Craiova, precum şi la
publicarea revistei Mozaicul (1838).
A înfiinţat numeroase şcoli primare şi le-a înzestrat cu mobilier
necesar; a înfiinţat primele biblioteci şcolare (între care şi pe cea a
Şcolii Centrale de Băieţi din Craiova); s-a îngrijit de recrutarea şi
pregătirea profesorilor chemaţi să-i înveţe pe copiii sătenilor şi
orăşenilor; a stimulat scrierea de noi manuale şcolare.
Opera: Muzeul Naţional (1836); Geometria, traducere după
Legendre (1837); primul Dicţionar francez-român, 2 vol. (cu Aaron
Florian şi Hill, 1840); Algebra de Alpentaufer (1841); Învăţături
pentru prăşirea duzilor şi creşterea gândacilor de mătase
(1849); Gh.Lazăr şi şcoala română (1871) ş.a.
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