ŞTIRI NOI IN LEGATURA CU INVAŢAMINTUL
AGRICOL DE LA ACADEMIA MIHAILEANA
AL. ANDRONIC şi VL. GHEORGHIU

Intors din Franţa, unde se specializase tn agronomie şi economie
politică, I on Ionescu a fost recomandat de domnitorul Mihail Sturza să ţină
un curs de agricultură la Academia Mihăileană 1
Ştim că această recomandare s-a produs în septembrie 1 84 1 ca urmare
a cererii adresate domnitorului de către dnărul Ion Ionescu, care a studiat
1n hanţa. ;.. a bur�ier al lui Mihail Sturza 2
ln legătură cu Începerea cursului de agricultură la Academia Mihăi
leană putem întregi ştirile ce le avem, publicînd în anexă un dOC'ument inedit
de la Ion Ionescu. Astfel, întîrziind, din motive bugetare, numirea lui Ion
Ionescu ca profesor la Academia Mihăileană, viitorul profesor, din dorinţa
de a fi folositor oît mai curînd posibil, atiÎt şcoaldo1r cît şi instruirii tinere
tului studios din Moldova, cere la 26 octombrie 1841 ca Epitropia Invătă
�urilor Publice să-i aprobe ţinerea gratuită a cursului de agricultură (vezi
.anexa şi planşele I-II).
In cererea sa, Ion Ionescu a menţionat că va ţine cursul său de agri
-cultură adaptat stării economice a Moldovei, fiind conştient că aplicarea
practică a cunoştinţelor, din domeniul agriculturii, va contribui, tn primul
rlnd, la ridicarea nivelului economiei ţării.
Acest curs, deşi facultativ, urma totuşi să se adreseze ascuhătorilor din
clasele superioare ale Academiei şi, în consecinţă, Ion Ionescu a cerut să se
organizeze de către Comitetul Academiei audierea cît mai grabnică a acestui
.curs, care era pregăitit la acea vreme.
Din alte documente ştim că I on Ionescu şi-a inceput cursul efectiv tn
1una martie 1 842 3, deşi, după cum am văzut, t1 avea pregătit cu mult
mai înainte.
•

•

1 Vl. H omutescu şi Al. Andronic, Cursul de agricultură a lui Ion Ionescu d.e
la Brad ţinut la Academia Mihăileană, in Omagiu lui Ion Ionescu de la Brad,
Iaşi, 1957, p. 3 1 .
2 Ibidem.
3 Ibidem ; Vezi şi Al. Andronic şi Vl. Gheorghiu, Ion Ionescu da la Brad, pro
fesor la A cademia Mihăileană, in In Memoriam. Ion Ionescu de la Brad (1 8 1 8 1968), Bucureşti, 1971, p. 225-239
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Din documentul pe care"'l publidm in anexă şi in facsimil rezultă şi
preocuparea de căpetenie a lui Ion Ionescu de a nu pierde timpul ş.i de a
deveni neintirziat folositor societăţii, mai ales că era recunoscător adt dom
nitorului cit şi Epitropiei Învăţăturilor Publice pentru dobindirea cunoştin
ţelor de agricultură şi economie politică foarte necesare la acea vreme intr-o
ţară ca Moldova. Toc·mai aceste cunoştinţe teoretice şi practice aveau să-1
coruacre mai rlrziu pe Ion Ionescu de la Brad ca fondatorul ştiinţei agricole.
iniţiatorul şi intemeietorul invăţămîntului agricol din ţara noastră.

Anexa
Către Cinstita Epitropie a lnvăţăturilor Publice
Potrivit cu inalta rezoluţie prin înălţimea sa recomăndueşte P.e iscăli�ul
Epitropiei spre a fi Întrebuinţat la Academie in folosul tinerimii prin cu
noştinţele ce am dobindit cu particulara cheltuială a înălţimii sale tntru totul
plecat mă rog Cinstitei de a bine voi ca să poroncească instalarea şi ince
perea cursului de agricultură, căci timpul fiind Economul cel mai de potrivă
despre care agricultorul cu toate puterile se sileşte a-1 Întrebuinţa cu cit se
poate mai cu Economie, Iscălitul mai ales ca economist cu mare părere de
rău priveşte c-o trece fără a-l intrebuinţa ; drept aceia pînă ce Cinstita
Epitropie va reguiarisi Contabilitatea ca şi pînă ce va însămna şi iscălitului
o remuneraţie, cu supunere aduc la cunoştinţa Cinstitei Epitropii că această
Împregiurare deşi insămnează mult, mai ales pentru un nevoiaş ca eu, dar
totuşi e socotită de puţină cînd se ia în băgare de seamă o înfocată rlvnă
de a putea fi norocit să se numere printre cei ce lucrează pentru luminarea şi
fericirea soţietăţii, încît comp arînd toate binefacerile ce am primit de la
Cinstita Epitropie Ş,i dorind de a fi recunoscătoriu, auzind şi de stare finan
ţului schoalelor, mă rog ca aceasta să nu fie o piedică spre a mă opri de
a nu mă face folositor Patriei, de a nu implini dorinţa înălţimii sale, ci
intrucit să atinge de mine, Eu gratis voi propune odată pe săptănrlnă cursul
de agricultură la Academie mărginindu-mă de a vorbi despre cele ce eu
socot că iartă starea de faţă a impregiurărillor comerţiale şi economice
a ţării de a se pute pune În lucrare îndt de va bine voi Cinstita Epitropie
a primi aceasta a me propunere apoi regularisindu-mi materia o voiu şi
incepe.
Ascultătorii trebuind a fi dintre clasele cele mai inalte ale Academiei
apoi Cinstita Epitropie va binevoi a porunrci Comitetului Academiei de a-i
indatori a veni la un curs facultativ şi multe persoane interesîndu-să de
acest curs, a:poi, Cinstita Epitropie va binevoi a porunci ca prin afiş să li
se împărtăşească ştiinţă de inceperea cursului.
Aceasta fiind plecata me cerere, mă rog de a-mi da vo� a mă însemna.

Al Cinstitei Epitropii plecată slugă
26 octombrie 1 84 1
Iaşii

lonescul

Arhivele Statului Bucureşti, Arhiva Istorică Centrală, fond Ministerul Cul
telor şi Instrucţiunii Publice, Moldova, dosar 321 Jl 8 38, f. 2.
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I. Cererea. adresată de . Ion Ionescu Epitropiei învăţăturilor Publice privind
ţmerea cursulm de 'agricultură la Academia Mihăileană.
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II.

Cererea adresată de Ion
ţinerea c urs ului de

Ionescu

Epitropiei lnvăţărtmilor Publ i ce
l a Academia Mihă,ileană

agricuJtmă
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NOUVELLES DONNEES CONCERNANT L'ENSEIGNEMENT
AGRICOLE A L' ACADEMIE DE IASSY
RESUM:E:
An presen.t la suplique medite adresee en 1841 ă l'Epitropie d'Enseignement
Publique de la Moldavie par ,l'agronomme Ion Ionescu de la Brad, qui avait fait
des etudes de specialite en France. Les auteurs mettent en evi v ence la preocupation
du jeune agronomme pour etre utile a 1' Academie de Ia ssy (Academia Mihăileană)
enseignant gratuitement san oours d'agriculture adeptee a la situation economique
concrete de la Moldavie de ce temps.
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