Gheorghe Lazăr în documente româneşti şu străine

,,Precum Negru Vodă cu spada, așa Lazăr
cu cartea în mână trecu muntele să spună
Românilor de sub domnia Fanarioților, că erau
Români”,
Alexandru Papiu Ilarian

Fondatorul primei școli superioare în limba română , născut în 5 iunie 1779 la Avrig, a
lăsat, prin tot ceea ce a făcut, în scurta sa viață, o amintire profundă contemporanilor dar a
fost apreciat și prețuit și după trecerea sa la cele veșnice. În prezentarea de față, ne propunem
să arătăm, pe bază de documente şi de amintiri personale, o parte a celor care i-au readus viața
tumultoasă și munca sa neobosită în memoria românească și în cea europeană. Documentele
din arhivele românești dar și documentele din arhivele din Viena și Budapesta lămuresc
aspecte mai puțin cunoscute ale vieții și activității marelui dascăl și patriot care a deschis
românilor cartea științei și prețuirea de limbă a naționalității lor .
Ion Eliade Rădulescu, elev şi discipol al lui Gheorghe Lazăr, menţionează în Curierul
Românesc din anul 1839, doar locul naşterii acestuia, la Avrig, informaţie completată, un an
mai târziu de George Bariţiu, care arată că un prieten1 al lui Gheorghe Lazăr a completat
epitaful de pe crucea mormântului din Avrig cu precizarea: ,,E. G. Lazăr 1 Theol. Cleri. Dis.
Un. Ex. Transilvania N. 1770-1823 M”. Petru Poenaru, în discursul său de recepție la
Societatea Academică Română, în ședința solemnă din 8 septembrie 1871, aminteşte data şi
locul naşterrii profesorului său – 1779, Avrig – şi vorbind despre originea lui Gheorghe Lazăr,
studiile și aspirațiile sale, aprecia că marele dascăl și patriot a deschis românilor cartea
științei și prețuirea de limbă a naționalității lor. Tot cu această ocazie, G. Sion făcea lui
Gheorghe Lazăr un frumos și impresionant portret, la mai bine de nouă decenii de la nașterea
acestuia, arătând că i se oferă ocazia de a se delecta în fericirea de viața, munca și concepția
lui Gheorghe Lazăr despre rolul elitei românești din epocă, G. Sion readuce în memoria
contemporanilor, cuvintele marelui său înaintaș: ,,Ce folosim noi, învățații, cu erudiția
noastră dacă nu vom comunica-o națiunii? Ce folosim noi, scriitorii, cu scrierile noastre, dacă
nu avem un public mai mare care să ne citească și să ne înțeleagă? Școli trebuesc românilor.
Să le facem deci școli. Să trecem mai ales peste Carpați, unde românii sunt mai ageri și mai
inimoși, și acolo să consumăm forțele noastre. Acolo făclia va fi mai și mai binefăcătoare”.
Despre şcoala primară făcută la Avrig documentele nu sunt suficient de
convingătoare, în schimb datele oferite de documentele şcolare sunt lămuritoare în ceaea ce
priveşte studiile sale la Gimnaziul catolic din Sibiu, Liceul piarist din Cluj şi Universitatea din
Viena, aspecte asupra cărora vom reveni în cele ce urmează.

Aprecierile asupra lui Gheorghe Lazăr vor continua și în preajma izbucnirii primei
conflagrații mondiale, Avram Sădean, neobosit cercetător al Arhivelor din Viena, studiind
documentele Cancelariei aulice transilvane, aduce date noi despre Gheorghe Lazăr, mai ales,
în ceea ce privește studiile făcute şi reuşeşte să spulbere legenda creată de unii elevi ai săi –
Ion Eliade Rădulescu, Petre Poienaru etc. – conform căreia tânărul avrigean ar fi fost sprijinit
pentru continuarea studiilor sale la Sibiu, Cluj şi Viena de guvernatorul Transilvaniei, baronul
Samuel von Brukenthal. Continuarea de către Gheorghe Lazăr a studiilor la instituţii de
învăţământ catolice, la Sibiu, Cluj şi respectiv Viena, lipsa oricăror referiri în arhiva baronului
la susţinerea lui Gheorghe Lazăr, dar mai ales faptul, că la Cluj, acesta nu a avut bursă –
registrele liceului dovedesc acest lucru - fiind susţinut de părinţii săi, sugerează în mod
evident neverosimilitatea legendei. Pentru studiile la Viena, documentele sunt clare:
Episcopia ortodoxă din Sibiu intervine insistent pe lângă Cancelaria aulică a Transilvaniei
pentru a obţine de la Curtea imperială, aprobarea să se plătească din fondul său sidoxial o
sumă de bani pentru studiile teologice ale lui Gheorghe Lazăr la Viena, între anii 1806-1809.
Un posibil sprijin se crede că ar fi venit şi din partea bogatului negustor sibian Hagi
Constantin Popp. Refuzul lui Ştefan Stratimirovici, mitropolitul de Karlovitz, de a-l hirotoni
pe Gheorghe Lazăr, sub pretextul că la Viena a urmat cursurile de teologie catolică, determină
revenirea lui la Viena şi o nouă intervenţie a Cancelariei aulice la Curtea imperială, în urma
căreia răspunsul este pozitiv.
La un secol de la trecerea lui Gheorghe Lazăr la cele veșnice, Vasile Suciu,
arhiepiscopul și mitropolitul unit de Alba-Iulia și Făgăraș și membru în Comitetul Central al
ASTREI, își prefața prezentarea personalității marelui ctitor de școală, cu chiar cuvintele de
învățătură ale acestuia: ,,celce are mult, se cuvine să dea; iar celce știe mult, să și facă”. Acest
mare bărbat al neamului, ,,mare erou și mucenic”, trebuie să fie, în concepția autorului, pildă
de urmat, nu numai pentru contemporani dar și pentru generațiile viitoare pentru că a luminat
mințile și a încălzit inimile.
O biografie consistentă și detaliată a lui Gheorghe Lazăr, o făcea în anul următor,
Gheorghe Bogdan-Duică, membru al Academiei Române, biografie în care, autorul realiza o
radiografie pertinentă a celor care s-au ocupat de Gheorghe Lazăr, a mediului în care a crescut
și evoluat viitorul întemeietor de școală și enciclopedist, relațiile acestuia cu autoritățile
vremii, atât în Ardeal cât și în Muntenia, protectorii săi, întemeierea școlii românești, Lazăr ca
autor didactic și orator, elevii lui etc. Importante pentru reconstituirea personalității lui
Gheorghe Lazăr și a atmosferei epocii sale, sunt și anexele, între care merită menționate
discursurile lui din 1819, 1822 și catalogul bibliotecii sale.
Interesantă este abordarea lui Gheorghe M. Stancu din perspectiva personalității lui
Lazăr ca pedagog național, cu accent pe concepția acestuia despre rostul școlii, ideile
fundamentale ale pedagogiei sale, greutățile întâmpinate pentru a obține aprobarea înființării
Școlii de la Sf. Sava, înființarea și organizarea școlii, urmările imediate ale ideilor lui Lazăr
etc.
Bazându-se pe documente și o bibliografie bogată, Emilia Șt. Milicescu face o
incursiune prin istoria Avrigului și a familiei sale, studiile de la Sibiu și Viena, vorbește

despre eforturile de întemeiere a Școlii de la Sfîntul Sava, despre discipolii săi: Ion Eliade
Rădulescu, Christian Tell, Daniil Tomescu, I. Măinescu Răducanu etc.
Încheiem cu aprecierea sintetică, dar ilustrativă a unuia din biografii lui Gheorghe
Lazăr: ,,erà să fie episcop în Sibiiu sʼa coborît ca dascăl sărac în Țara-Românească, Gheorghe Lazăr, a căruia statuie, de marmură albă ca sufletul său, se ridică în fața celui
dintâiu așezământ român de cultură a tinerimii, în fața Universității din București.
Gheorghe Lazăr a venit ca pribeag, abià îmbrăcat în haine proaste, fără nici un ajutor
din partea nimănui, fără nici un viitor care să se deschidă înaintea lui. A venit ducând cu
dânsul numai învățătura lui, care cuprindeà în sine ideile mântuitoare ale celor trei călugări și
preoți săraci din Ardeal (Gheorghe Șincai, Samuil Micu, Petru Maior n.n.). cu aceste idei
mântuitoare și cu nemărginita bunăvoință și căldura sinceră, care stăteà în sufletul său, a venit
el la noi. Și nʼau trecut douăzeci de ani și toată vieața românească a fost prefăcută, și în
Muntenia și în Moldova, prin acțiunea acestui pribeag sărman, coborît din Ardealul iobagilor.
Iată, ce poate face idea în desvoltarea unui popor”.

Sibiu, 30 august 2017
Alexiu Tatu
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