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BREZOIAl'iU
N. VASILESCU.CAPSALI

,
. Printre luptătorii pe care anul 18,18 i-a d at ţării se află şi Ion
Brezoianu, rcpr C-71entant de frunte al gr:>neraţiei paşoptiste, t rudnic, neobosit pentru luminarea poporului, .pentru r idicarea lui pe treptele civi. lizaţiei prin dezrobir e, cu trudă şi dreptate~.
Fiu de răzeş, m0hedinţ:eun, s-a nă scut în Bucureşti în jurul anului
1Ş17 . A urmat curs urile Ş coli i de ln Sf. Sava avîn<l •Colegi pe I.E. Flo~-escu, .4.l. Or pscu şi pe Filipescu, iar P etrache Poenaru le-a fost pro~eSi(Jr .. de ştiinţe r.1ate mat.ice. Cu el elevii cursului superior se duceau
Ia ţară -şi făceau măsurători de pi1min t, ridicau planuri de hotărnicie
şi a!Stfel, se documentau asupra condi ţiilor de vi aţă ale ţăranilor .
ln anul 1837, du pă tern1inarea cur sui'Ilor a fost numit profesor
la_, Şco;:jla $uperioa1'.ă din Cerneţi, localitate c.are pe vremea aeeea era
reşedinţa j udeţului l\feh edinţi.

Şcoala superioară

din Cerneţi era u n fe-1 de şcoală normală , p regătitoare de învă\.ători , de <:a rc se simţea rtlarc nevoie .
Prin străduinţă neobMilil a 1ui Ion Br<:.'ZOic.?nu, j udeţ.ul lVlehedinţi,
ln" toamna anului 1839 a desch is peste 260 dt~ şc0li cu un numă r de
5000 <le ele:vi.
.
,
.Suoees mare în acel t imp d~? întun0C:arc. El a cutreerat tot j udeţul,
'in an\.Îl 1837-39 pentru a alege teren urile comunale unde să se Clă
deas'Că Şcoli .
. O. Ionescu Sion c.: are 1-a cuno.>cut pe Ion Brezoilin u la Paris,
poVeş'teşte emoţio'nat, despre aceste~ min unate realizări.
. „Era măre ţ şi înduioşă tor lucru ne spune Brezoianu la Paris .în
iani.Jaiic 188'9 să ne: fi vi:lz.u t pc~ elevii rnei şi pe mine plecînd din
Cerneţi cu traistele la spinare. J)!~ c:i1te ori c:i tcsc ac.: um prin gazete
câ ·emigranţi germani , după ce ajung în por turile Americii, pkacă cu
.traiste!~" la spinare spre câmpii ş i păduri necunoscute, de atîtea ori
îmi adue aminte d_, pornirile noast re din Cerneţi. În wcanţele P~ştilor
şi in vacanţele ce!e mari începeam măsură to 1ile din sat în sat. Ţăranii
ne primeau cu bucurie, căci vedeau pc dată că nu semănam n ici a
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grc·(\ 11!ci a cat ane, n1c1 a 1upe:ii, ghiceau ei că bine n1are va eşi din
mu::c:a noci&tră . iVIăs u rNm, băte1:1m 1;ăruşi, le si:;uneam cc si:i facă după
plant!l tl'i1nis de sforia şi apoi plecam lufindu- ne Jrăţ~~as·că ziua bună«.
Fiind bii.nuit dl ar fi făcut parte din complotul urzit de Mitică
GI1. Fil:pcscu pentru dc>tronar,:a domnitor ului Akxandru Ghica a fost
che-1naL hi Bucure,şti şi închis la Şcoala Sf. Sava. I-a trebuit mult până
~ii se des\·ino v1'iţea scă şi să ·sca pe de înc!1isoare. Nu s-a mai întors la
Ce' rt!cţ.i
şi Craiova. dccît 1\{l- liÎ i-a rămas bun de Ia Io.~tii
l ui elevi si
.
,
,
c01eg1.
în Buc:ureşt! nu şi --a găsi t nici o s lujbă până ce Eliade l-a angajnt la Curieru I R rimi!nesc unde traducea !iliri din Eu ropa pentru
cititorii Cu rîc-tului din Jurnalul de Frane:Iurt. singura gazetă admisă
Î:l ţarii. Indată U\.lpă ci1derea lu i Ak:.;r.:ndru Ghica, Jon Brczoianu a
fost d1C:'mat la Eforici Şcoa!do.r ş.i însărci nat si:i orgm~ izeze şcoala de cand idaţi din Cîmpulung şi apoi i:e aceia din Ploieşti, du cînd pretutindeni
sămînţa cea bu1~ă. îndeplinindu-şi cu tragere de inimă îndatoririle de
cduc·~tor al poporului. Revoluţia din HJ.18, l-a sur pri ns la Cîmpulung,
se duce la B'-l(:urcşli pentru a da capilor revol uţiei ajutoru l său.
Du pă infrî.ngprea rc~voluţiei, il găsim alături de Bliade la Braşov.
La !ncepulul l ui 1848 se rcîntoarr.(~ la Cîmpul ung unde prefectul judetu lui îl nrestează fiind condnm nat la dteva l u.ni de închisoare de comisia ruso-română, carea av1~a misiunoa de a jude-ca pe revoluţionari, se
fileu împreună cu Dionisie, ajuns mal tîrziu Episcop al Buzăului. Sub
Ştirbei Vvdă du pi:i ce organizează şcol ile d in Ploieşti, este numit cap
de cancelarie la obştea Epitropie a orfanilor, unde nu stă mult şi
intră prin1 m E'.ml>ru al Co1nisic:i docum<tntară, alături de Simion Marcovici şi. poetul Gh. Alexandrescu, iar mai tîrziu are colegi în aceea·şi
cr:inisie pe Se. One.s.cu şi Al. Odobe.s·cu, -secretar Iiind N. Filimon.
La .1350 a luat part0 la actul cel ma•re unfrii ţărilor surori.
Un rol dt>oscbit de importa nt l-a jucat Ion Brc..>zoiunu pc vremea lui
Cu-t a V<idu. clnd a lu<:rat cu deosfbit zel la lămurirea chestiunii secu:.larizării mânăstirilor, închinate ComLc;id documentală era Iormată din
Ş-tefan Greccnnu, B.A. Haşdeu şi Ion Brc;;.eanu, sub preşedenţia lui
Filaret Scriban.
Ion Brezoianu r. publkat atu nci un studiu foarte docurnentat asupra <:he•s tiunH c:ăl ugărilor greci în ţară, i ntitulat fvlânăstirile zise închbatc şi dil ugării greci, studiu care a fost apn?ciat de domnitorul Cuza
~i a servit cH argument îrnpotriva patriarhului din Ţarigrad.
Redam aclul prin· care A.G. Golescu, ministrul cultelor şi Instrucţiu nii publice. îl nu meşte pe Ion Brezoian u, în 1860, membrul Cornisiei documentale.
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Ion Bu>.olanu
PRINCIPATE.LE UNITE
Românească şi Mol(lavJa
MINISTERUL CULTELOR
şi JNSTRUCŢruNEI PUBLICE,
Anul 1860, luna. mar . 9
secţiunea ne>. S3:J
Ţerra

Ţerrel itomQ!l~.SCi

Domnule,
trebuinţa

ce se simte de un memorandum istoricu pentru
mănăstirile din România,
Subscrisul vă otoridă cu acestă lucrare invitînduvă ca să m ergeţi
atăt la l\.1inisterul Justiţii căt şi la Arhiva Statului, şi căte docwnente
se vor găsi în acele arhive atingătoare de mănilst.iri, luănd dini-r'însele
no ţiunile cele mai principale, să redij aţi apoi un mP.m orandum pentru
fie-care mănăstire în parte, şi să comunicaţi .:\1ini:>teriu1ui.
Dupe

Ministru,
(gs) A. G. Golescu

c apul .3eC!i l.

l)-l:.z.1 i'1:ln u:cdo:anu,

men!b~~u

Comtsli Documentale

Un alt act deosebit de interesant, esLe ct'l clin 1B63, sen1nat de
AL Ori;iscu, pe vremea cînd era .NTinistru al I nst ru c·ţiu nii şi în care se
arată clar scopul Comisiei docu mentale, pentru strîngerea m ater ialelor
istorice necesare în luptă împotriva călugărilor greci. Actu,! inedit este
adresat l ui Ion Brezioanu.
!n anul H!62, 8 martie cu adresa l\.1inisterului J usiiţiei cu nr.
2436 a fost numit la Curtea de Apel Crimin.ali'i, dăm mai jos adresa
semnată de Ministrul Justiţiei.
Cercetător pasionat al istoriei, I. Brezoianu în afară de studiul
vast şi foarte judicios alcătuit 1v1ănăstirik închinate ~i călugării greci,
a -m ai publicat Reformele Romfmici şi dtcva înainte de moarte, volumul care cuprinde vechile instituţiuni ale romiu, ilor, lucrări ca.re constituie şi astăzi izvoare pentru cercetători ca şi el a cunoscut foarte
bine frămintările societăţii româneşti între 18.21- 1882.
Istoria era marea lui pasiune. Sion povesteşte dnd Bre:;:oianu i-a
dat lui N. Bălcesc u manuscrisul din cnmica lu i Constrlntin Căpitanul
pe care o avea moşten ită din familie ca să fie publicată în Magazinul
Istoric:, a petrecut cu istoricul lui lvlihai Viteazul cîteva ore, felicitlndu-se
unul pe altul pentru serviciile ce aduceau istoriei patriei.
Alături de Petrache Pocnaru şi Ion l.VIaiorescu, Ion Brezeanu ră
mîne înscris in istoria învăţiimîntului românesc din ssecolul al XIX- lea
printre primii care au aşezat temeliile şc-0lilo r normale şi rurale.
Luptător neobosit pc terenul faptelor în perioada revoluţiei şi
a renaşterii naţionale, fiul răzeşului mche<linţean şi-a înSc.TiS numele
cu demnitate în istoria patriei printre fruntaşii gencra~iei sale.
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