Viaţa şi activltatea Juî Dumitru Brezufescu
FELICIA STELEA
Cine călătoreş.te cu lumina sufletului pe pi-ciorul de plei
firesc oraşul in care
asumare a noului, ca·
trebuie să cunoască
adevărul de necontestat .că bazele dezvoltării econornicosocial.e. a Novaci ului· au fost puse de Dumitru Brezuelscu.
Dumitru Brezulescu s-a născut în Novaci. în anul 1880
fiind fiul învăţătorului din satul Hirişeşti - Dumitru Breazu.
Prin moartea tată-lui său rămâne la vârsta de patru ani in
grija mamei şi a unchiului său, Năiţă Breazu.
Având ca învăţători pc Pa•Jlina Răduţescu, născută Ureche~cu şi pe Gheorghe Moruşianu, Dumitru Brezulescu a urmat cele ş:ase diase· ale Ş1c:olii primare din Novad, 'remarcându-se întotdeauna prin deosebitele-i aptit11dini şi int,elligenţa-i scliipitciare.
După absolvirea şcolii primare, Dumitru Brezulescu se
înscrie la „gimnaziul real"· din Târgu-Jiu care se înfiinţiase
nu cu mult timip ·înainte, purtând numele lui Tudor Vladimir:.ovă1 cean devenit într-un mod atât de
tradiţia se continuă ca o permanentă
o entu2iastă gener.are întru frumos,

·res.c~.

Paralel cu activitatea şcolară, manifestă preocupări deosebite pentru latura ci,1ltural-educativă concretizată prin cuvântări la diverse serbări ·ale yimnaziului. prin ·culegeri ele
foldlor.
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in vacan\e, î.nsotea în munţi în vederea efectuării unor
studii .şi cercetări ştiinţifice pe ; prof. dr. Caro] Rcdlich de k
Universitatea din Bri.in (Austrio), prof. dr. L. Mrazek de Ja
Universitatea din Bucureşti. prof. Eduard de Marthonne de
la Universitatea din Roones (Franţa), Consilier împărătPsc
prof. dr. Fr. Taula de la lnalta şcoală tehnică clin Viena ş.a.
Jn ziarul „Gorjul" clin 20 februarie 1897, printre altele,
profesorul Taula îi scria elevului Brezu1escu: - „Fii totdeauna silito~. pentru ca să poti face odată onoare frumoasei
l'ale patrii".
Se ocupă de sludit de arheologie şi fo!clor, trimite diverse materiale până şi la laşi, ,ryrofesorului de arheologie
ele la universitate, Teohari Antonescu care în scrisoarea din
noiembrie 1897 îl anunţă că 11 socote·şte colaho·rator 13 „Con-.
vorbiri literare".
Jn iunie 1898. în studiul „Se Iărryerşte orizontul" - 10:1
Nădejde scria : „Dar oricum. cititorii or afla că Haşdeu în
prima linie şi apoi Piekar<;ky. prin elevul său Brezulescu au
reUJŞit să ne scoată din noaptea întunericului mai mult de
două veacuri, ce păreau pierdute în neagria veşnicie judecând aşa minunatu] material. ce şcolarul girnnazi1a] Brezulescu îl trimisese prin profesoru] său, neuitatul pentru România şi pentru Gorj, Piek1arsky, mar~lui istoric Haşdeu; matcri«tl pe care acesta I-a folosit în măreat1 sa operă, NegruVodă".

Dumitru Brezu:escu a ajuns o personalitate public~ pend2 când er,a elev I.a gimnaziu a crescut la sânul
mişcării culturale de la Târgu-Jiu din pragul secolului XX
formată din : Alex,<.mclru $lefulcscu. Iiuliu Moisil, Ştefan I3obancu. Aurel Diaconovici, Nicu Miloşcscu Ralia Piekarsky,
Auqustin Craink ş.a. '°ărora li se datowază înjghebarea Muzeului Gorju~rui în anul 1894. î.nfiinţarc<a a numeroase ş·coli
tn Târgu-Jiu şi în cuprinsul jL!deţului, Şcoala profesională
de, fete, Şcoala clC ceramică, Şcoala ele qos.podărie casnică
din Vădeni, Şcoala elementară de meserii. din Novaci, etc.
Calendaru] Gorjului - 192S, pag. 43).
D1.11pă terminarea qimnaziului, în urma unui pxamen exigent, Dumitru BrezuJescu este înscris ],a Lieeul clasic „Trai•an" din Turnu-Severin. Pe toată perioada cursurilor, ŢJrerni
antul 1 a I.Ikeului. Dumitru BrC'Zulescu se bu-eura de admitru
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ratl.a elevilor şi a profesorilor, fă.cându-sc în mod deosebit
cunoscut pentru talentul său oratoric.
Cu pnlejul serbării d~te la Ateneul român în ziua de 10
mai 1900 de Liceul clasic „Trdian", duipă proe!.etgeTea ţinută
de Dumitru Brezulescu - .,Privire generală asupra istoriei
românilor", acesh este prezentat regelui şi reginei care, îl
feiicită, îi acordă o „recompensă pentru merit" şi un premiu
1în cărţi.
Fiind elev· la liceu, Dumitru Brezule5ctl colaborează la
o serie de publioaţii ale timpului : Şezătoarea săteanului, Famili.a, Cronica, Revista universitară, Almanahul tipografic,
Universul - prezentând articole deosebit de interesante şi
de o înaltă ţinută artistică.
In ziarul „Universul", începând cu numărul din 19 apri·
]ie 1903 - a ir!.trodus ,.,Rubriic.a rural'ă" - adresată în exclusivi'tate ţăranilor.
. Lia îndemnul profesori·lor .şi în funcţie de preferinţele
sale, terminând liceul, Dumitru Brezulescu se înscrie La Facultatea de' drept din Bucurieşti - unde în trei ani şi jumă
tate du1pă susţinerea examenelor a obţinut numai bile albe,
fiind declarat în anul 1905 - licenţi.at în dreipt .al TTniversităţii din Bucureşti, cu „Magna cum laude".
Teza sa de liicenţă „Contribuţiuni l•a studiu.] proprietăţii
în devălmăşie a munţilor noştri. (O pagină din Chestiunea
ţărănească) a fost 1a acel timp o lucrare cum nu se mai prezentase până atunci Ia Facultatea de dreipt, pe cât de interesantă, pe atât de originală şi comentată la superlativ în
n umer~se articole din presa vremii.
1nsu:şi Nkolae Iorga în revi1st1a sa „Semănătorul" scria :
„Lucrarea are întâi o însemnătate ştiinţifică, prin datele şi
numele ce cuprinde în legătură cu stăpânire.a în comun a
multor din munţii noştri de căi.I'e urmaşii moşului întâiului
proprieil:1ar. moşnenii. E apoi strigătul de alarmă al unui tânăr iubitor de ţară şi de ţărani împotri;va anarhiei sălbatice.
în care se învârte viata proprietăţii în devălmăşie"„., care
e privită" oa şi ,când ar fi vorba de o potcoavă ruginită, care
a căzut în drum şi nu ca „o verigă în lanţu] de bunuri ale
poporului românesc". cum zice dl. Brezulescu. care e scriitorul acestor cuvinte frumoase".
Dumitru Brezulescu îşi desăvâN;>eşte studiile juridice la
Facultatea de drept din Paris uniele tşi susţine şi teza de doctorat, oa aipoi să revină în ţară pentru a intra ca avocat în
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«:6tpu1 de avocaţi de pe lângă Trîbunalui juc1eţ0an Cor].
Spirit practic, inteligent, cult, ci:ns'tit şi dornic de q. ajuta
oamenii din mijfocul cărora se ri<licasc, Dumitr uBrezulescu
a imp~etit munca de avocat cu ceia ele participant activ l:i
propăşirea locului de baştină.
Ga avocat, a apăra't interesele moşnenilor clin Cărpiniş
şi Radoş în procesul care se judeca de 44 de ani cu .Floru
Aluneanu. înche.indu-se litigiul prin pace.
Pe sătenii din Drăqoieni şi Bălăneşti i-a ajutat să câşti
ge moşia Vilezuri.
In constituirea o bştci şi a moşiei ·Băkş ti şi pe oamenii
din acele locuri i-a sprijinit Brezulescu.
Pe moşnenii din Bălceşti. Percşti şi Cârligei, tot Brezulescu i-a susţinut în litigiile cu munţii Miru~Mare şi Lărgile,
cum de fapt a apărat şi pe cernăzeni în desele Şi grelele pro•cffiee silvice.
Ar trebui ca mereu să îşi amintească novă1 cenii de servidile lui Dumitru Brezulescu ca director al Băncii populare
, 1Gilortu1" şi ca avocat în marele proces de lkit1
:ire, curnpă
r1are a moşiei boiereşti clin Novaci (moşia Vlă,cloianu). ele
ieşire din inclivizirme, de împroprietărire a novăcenilor, de
dorinţa şi ambiţia ele modemizar0 a 1-ooalităţii noastre prin
trasări de drumuri, de străzi, a hul'ivardului Tudor Vladimirescu, prin proiectări de constru,cţii (terminate clupă moartea
sa de Banc1a populară „Gilortul") ca : biserica, şcoala, spitalul, sediul. băncii (motelul „Parânqul"). şase mici cabanP a
câte cinci camer~ la Râmca şi câ.te alte facilităţi de ordin
economic, edilitar şi social făcute no\'ăcenlior.
Şi era firesc ca dato,rită imensei încrederi şi prc:ţuiri de
tare se buicura să fie ales ca deputat de colegiu III. pentru
Corj, in troi sesiuni consecutive înccoâncl din decembrie
1912, până la sfârşitu! vieţii în 1916, întruchipând modelul
ideal al alesului poporului.
Şi tot pentru merite deosebite Dumitru Brezulescu a fost
decorat în anul 1909 cu ordinul Coroana României în qradul
de cavaler ca mai târziu cu mare cinste să fie decorat şi cu
ordinul Steaua R.oraâniel.
Dar, fără vreme, la 12 iulie 1916, la. numai 36 de ani.
Dumitru Brezulescu se stinqe lilsând în urma sa soţia - Lucia şi fiica - Yvonne Brezu:es.cu ·(căsătorită Antoniade) în
grija cumnatului său, Nicolae Titli.lescu, ·
·
152
www.cimec.ro / www.muzeugorj.ro

„El pornise. să seric o povestire minunală, în cetre muiti
nu cred astăzi - Şi soarta i-a rupt din mână C<irtea la cea
mai strălucită pagină a ei.„ să ne lcgătuim a_ duce mai departe opera începută de el, să luptăm cu aceeaşi întărire oână
ce vom face. să triumfe în ai::cst ·judeţ ca şi pc întinsul acestei ţări idealul lui Dumitru Brezules('u, idealul tuturor democraţilor din lume: FIECĂRUIA DlTPĂ MERITUL SĂU, FIECĂRUIA DUPA MUNCA SA" - ială un citat clin cuvântul
funffiru rostit în urmă cu 75 de ani de Gheorghe Tătărăscu.
Prin tot ce a gândit, prin tot ce .a făcut Dumitru BrezuJescu s-a dovedit w1 marc democrat, un iubitor statornic al
ţ~rănimii, o mare personalitate a ac(}'Stor locuri.

Banca. populară „Gilortul" din Novaci
La 13 ianuarie 1902, în Novaci s-au pus bazele Băncii
populare „Gilortul", ,prilej cu care s-a ales un consiliu de
administraţie, s-a votat statutu·! ei, s-au împărţit librete de
societari şi depunători.
Pe coperta libretelor era tipărit următorul 'apel:
„cATRE SATENII

NOŞTRI!"

Munciţi fără

preget Munca îmbogăţ~ştee, deşte.aptă şi
pe muncitori, ea e izvorul fericirii omulul şi a popoarelor.
Fiti strânşi la pungă ! Căci încă e muncă cu. tâlc şi neobosită, şi dacă cinstea şi dreptatea în toate legăturile vieţii
îndreaptă belşugul şi mulţumirea spre casa omului, apoi,
ceea ce dau cu o mână ,a-ceste dumnezeieşti daruri - risipa,
fecioara cea iubită a le.nei, ia cu amiinclouă.
Fiţi economi fiecare! Nu uitaţi însă că, ceea ce nu p::iatc~
face unul singur. fac cei mulţi împreună, căci în uni.re este
puter_ea şi aşa strângeH economiile voastr0 la u nloc şi veţi
face "zilele negre ale vieţii voastre zile albe, iar pe cele albe
µline de soare.
Nu aşteptaţi mila adesea necurată şi întotdeauna înjositoare de la alţii.
in9lţă
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