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Onorată adunare generală!*

în jumătatea a 2-a a veacului al XVIII-lea vedem, 
ivindu-se la Românii din Ardeal o mână de oameni 
luminaţi şi învăpăiaţi de dorul fierbinte, de-a-şi ajută 
şi trezi neamul la vieaţă, la conştiinţa de sine în chipul 
cel mai puternic prin ideile şi străduinţele lor.

Cine n’a auzit şi nu cunoaşte numele strălucite 
ale celor trei învăţători săraci ai neamului românesc, în
cepătorii regenărării noastre naţionale, „treimea munci
toare şi înţeleaptă": Samuil Clain, GJteorghe Şincai 
şi Petru Maior. Aceşti oameni cu cultură aleasă apu
seană şi cu dragoste neţărmurită de ţărănimea noastră, 
„care n’aveâ nici un drept: nici măcar dreptul la com
pătimire, nici măcar dreptul la milă nu-1 aveâ", făcură 
prin truda şi suferinţele lor să scânteie mai întâiu la 
neamul nostru necăjit ideile, cari puseră temelie con
ştiinţei naţionale pentru mântuirea sufletului românesc 
de pretutindeni.

Dupăce aceştia făcură studii întinse la Viena şi 
Roma şi se inspirară pentru toată vieaţa din pietrele 
străvechi, monumentele cetăţii veşnice ale divului urzi
tor al neamului nostru, se întorc acasă şi aşezându-se 
în centrul culturii româneşti, în Blaj, se fac acum cei 
mai însufleţiţi propagatori ai evangheliei nouă, evanghe
liei Românismului. Şi abiâ începură să dea deosebită 
atenţie şi îngrijire cultivării limbii şi istoriei românejti,

• Actele originale ref. la Lazăr se vor publică, îndatăce voiu fi finit 
cu scrutarea lor.
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şcolilor româneşti, în fruntea cărora erau puşi; abiâ în
cepură să răspândească razele binefăcătoare ale culturii 
naţionale la neamul nostru şi să-i vestească zorile în
vierii sale, când chiar pentru această împrejurare ajunseră 
în conflict cu vlădica lor din Blaj, Ion Bob, care deveni cel 
mai mare duşman acestor dascăli înţelepţi. Şi fiind acel 
vlădică „puternic prin mitra şi cârja lui, prin bogăţia 
lui, prin sprijinul, ce-i dădeau cârmuitorii", fură siliţi 
să părăsească cu adâncă durere în suflet acel focar de 
cultură românească din Blaj, de care ei legau cele mai 
mari nădejdi pentru viitor. Porniră astfel acei trei apos
toli ai neamului, în urma prigonirii din partea episcopu
lui lor, care ura pe toţi ceice-i puteau face umbră 
prin superioritatea lor intelectuală, pe calea de suferinţi. 
Samuil Clain a murit în cea mai mare mizerie Ia Buda, 
unde-şi căştigâ o bucăţică de pâne, ca corector al cărţi
lor româneşti. Gheorghe Şincai pribegi din un loc într’al- 
tul, purtând în spinare cronica sa udată de lacrămi, 
şi „abiâ a găsit un adăpost Ia un şcolar al său, la un 
străin, abiâ a găsit un locşor unde să moară, cu mult 
înainte de sfârşitul firesc al zilelor sale". Iar al treilea, 
Petru Maior, părăsindu-şi chiar şi situaţia sa modestă 
de preot şi protopop din Reghinul-Săsesc, „s’a bucurat 
apoi fără margini, că şi-a găsit hrana în corectarea cărţi
lor româneşti" (Iorga) Ia tipografia crăească din Buda, 
unde fusese şi Clain.

Iată soartea celor dintâi învăţători mari şi zeloşi 
ai Românilor!

Cu toate acestea aceşti oameni de bine, prin spiritul 
şi munca lor dezinteresată făcură mult pentru neam, căci 
„faima scrisului lor, şi idea, care porniâ dela acest scris" 
aprinse inimile însufleţite ale altor învăţători, altor apos-
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toii ai neamului, cari îi urmară şi răspândiră cu tărie 
şi îndărătnicie depe catedră şi amvon idea mântuitoare, 
şi de a căror activitate rodnică este strâns legată des- 
voltarea şi înflorirea şcolii cu limbă şi duh româ
nesc, în jumătatea primă din veacul al XlX-lea.

Locul cel dintâiu între aceşti învăţători îl ocupă, 
fără îndoeală, GJteorghe Lazăr şi Dimitrie Ţichindeal. 
Aproape în acelaş timp erau chemaţi, ca prin cel mai 
puternic şi sfânt mijloc de educaţie pentru un popor, 
prin şcoala românească, să devie desrobitorii şi mân
tuitorii unui neam. Unul la cursul pentru candidaţii de 
preoţi în Sibiiu, apoi la şcoala dela Sf. Sava în Bucureşti, 
iar altul la preparandia (şcoala normală) din Arad.

Dar să ne oprim cu acest prilej la cel dintâiu învăţător, 
la GJteorghe Lazăr; despre care vreau să vă vorbesc, 
să vă fac cunoscute câteva date nepublicate, scoase 
din arhivele din Viena, cari vor contribui la com
pletarea biografiei lui şi din cari se vor putea desprinde 
dorul arzător şi stăruinţele dascălului pentru binele şi pro
păşirea ţărănimii române, din mijlocul căreia s’a ridicat.

Ştim, că Lazăr s’a născut într’o comună românea
scă din Ardeal, în Avrig. Ce priveşte timpul naşterii lui, 
amintim, că acesta îl putem socoti, în lipsa matriculei 
depe acele vremuri, pe baza datelor găsite în protocolul 
morţilor parohiei Avrig. Am găsit în acest protocol, că 
„Teologul E. Georgie Lazar din Avrig" a fost în *1823 
Septemvrie 17", când muri, de „44 ani, 3 luni, 12 zile".1 
Subtrăgând aceşti ani, luni şi zile din datul morţii sale, 
urmează, că Lazăr s’a născut în 5 iunie 1779.

Din discursul de întrare în Academia-Română al 
lui Petru Poienariu ştim, .că Lazăr şi-a urmat studiile în 
Cluj şi Viena cu ajutorul baronului Brukenthal, marelui
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proprietar din Avrig.2 Cel dintâiu act, găsit despre Lazăr, 
raportul cancelariei aulice transilvane din 16 maiu 1806, 
dovedeşte, că Lazăr în Viena n’a studiat cu banii baro
nului Brukenthal, ci cu bani româneşti, cu bani din fon
dul sidoxial al diecezei gr. or. române din Sibiiu. Din 
acest act ne putem convinge, că Lazăr petiţionase în 
cele dintâi luni din 1806 după stipendiu la consistorul 
din Sibiiu, ca să poată urma studiile teologice la univer
sitatea din Viena. Vicariul şi preşedintele consistorului 
de atunci, Nicolae Hutovici, sprijineşte această cerere 
şi-l recomandă cu toată căldura atât forurilor mai înalte, 
cât şi Majestăţii Sale. Guvernul ardelean deasemenea 
sprijineşte pe Lazăr şi-şi esprimă dorinţa, ca să i se 
încuviinţeze un stipendiu din fondul sidoxial cu condiţia, 
ca, după absolvirea studiilor sale teologice, să fie înda
torat, aservi la clerul ritului său în Ardeal, „căci numai 
astfel se pot aplică la păstorirea poporului valah per
soane bine pregătite pentru chemarea lor, cari să fie în 
stare a instrui poporul în moravuri bune, datorinţele de 
om şi cetăţean".3

Iar cancelaria aulică transilvană observă în acest
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raport:
■ „Fiindcă studentul în drepturi (studiosus iuris), care 

petiţionase, este, conform atestatelor alăturate şi descrierii 
sale din partea vicariului şi preşedintelui consistorial, 
de cel mai bun talent şi moralitate şi în studii obţinând 
clasa primă cu distincţie şi fiindcă la puţine persoane 
de ritul acesta se găsesc calităţi aşa alese, în sfârşit 
fiindcă se deobligă, a instrui, după absolvirea studiilor 
sale teologice, candidaţii la preoţie în ştiinţele de lipsă 
pentru păstorire şi ocuparea oficiului preoţesc şi a prestâ 
şi alte servicii la consistorul de ritul neunit, merită 
această persoană să fie neapărat ajutorată în intenţia şi 
râvna sa mare.
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Şi deoarece şi starea activă a fondului sidoxial, con
form jurnalului înaintat, a crescut până la o sumă de 
19*672 fl. 54 2/3X Şi deoarece stă în consonanţă cu me
nirea lui, destinată de episcopii Nichitici şi Adamovici, 
de a ajutoră clerul neunit, şi capitalul aflător în fondul 
sidoxial supoartă aceasta, cancelaria e de părerea, ca, 
conform propunerii guvernului, Majestatea Sa să bine- 
voească a încuviinţă studentului Gheorghe Lazăr un sti
pendiu anual de 200 fl. din fondul sidoxial pentru în
văţarea studiilor teologice, pe lângă îndatorirea propusă".4

în urma acestei propuneri favorabile, pe care o 
primise şi o recomandase şi miniştrii Bedekovich, Lo- 
renz, Mailat şi Zinzendorf, Majestatea Sa Francisc I. 
acordă lui Lazăr acest stipendiu în 31 iulie 1806 prin 
cuvintele:

„Propunerea cancelariei obţine încuviinţarea mea".5
Astfel Lazăr în toamna anului 1806 îşi luase dru

mul spre Viena, unde se înscrise la universitate, la 
ştiinţele teologice. Cu sfârşitul anului şcolar 1806/7 
Lazăr obţine în studii astfel de succese, încât Majestatea 
Sa, care legă cele mai mari nădejdi de el pentru duce
rea în îndeplinire a intenţiilor sale, se hotărî, a-i mări 
stipendiul dela 200 la 300 fl. Tot această împrejurare 
favorabilă îndemnă pe Majestatea Sa, ca să încuviinţeze, 
încă în anul acesta, trimiterea şi a altor tineri talentaţi 
de religia neunită la teologia catolică dela universitatea 
din Viena cu stipendii din fondul sidoxial, pentruca 
astfel să se poată recrută profesori destoinici pentru 
seminarul neunit, ce se va ridică în Ardeal.

Lazăr studiase la universitatea din Viena până în 
toamna anului 1809, când în noemvrie se întoarse acasă, 
în Ardeal. De aici fu trimis în decemvrie din acelaş an 
la Carloveţ, la mitropolitul Stratimirovici, ca în semi-
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nărui de acolo să-şi întregească studiile teologice cu 
dogmatica şi liturgica religiei sale şi, învăţând acestea, 
să primească hirotonirea.

Mitropolitul Stratimirovici însă refuză primirea lui 
Lazăr în teologie şi astfel fu silit să se întoarcă iarăş 
în Ardeal, aducând cu sine şi o scrisoare dela mitro
polit cătră consistorul din Sibiiu, în care motivează re
fuzarea. Scrisoarea avu nenorocul să ajungă în mâna 
guvernatorului din Ardeal, pe care o trimise nedesfăcută 
cancelariei aulice transilvane în Viena.

Dupăce această scrisoare a ajuns şi în mâna mi
niştrilor din Viena şi a Majestăţii Sale, cancelaria aulică 
transilvană, la poruncă preaînaltă, se întruneşte în 23 
martie 1810 în şedinţă, ca să-şi expună în scris opinia 
cu privire la motivele refuzării lui Lazăr dela studii şi 
hirotonire.

Cancelaria înaintează protocolul, luat în această 
şedinţă, în 5 aprilie 1810 Majestăţii Sale, spre hotărîre 
preaînaltă. în urma opiniei din protocol şi în urma 
observării celui mai iscusit ministru, Bedekovich, că 
mitropolitul prin refuzarea lui Lazăr ar aveâ tendinţa, 
de a împiedeca intenţiunea preaînaltă în promovarea 
culturii clerului gr. neunit, Majestatea Sa în 13 aprilie 
1810 ordonează următoarele:

„Despre arătarea din filele protocolare ale con
silierului aulic, grof Eszterhâzi, desubt Nr. 631, con
form căreia mitropolitul gr. neunit din Carloveţ refuză 
studentului în teologie, Gheorghe Lazăr, hirotonirea pe 
motivul, că acela a ascultat teologia la universitatea din 
Viena, cancelaria are să-mi facă un raport special, în- 
datăce va fi primit replica cancelariei ungureşti, alătu- 
turând la acela scrisoarea mitropolitului şi arătând şi

s=
1
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aceea, ce s’a făcut în privinţa asta. Celelalte observări 
din aceste file protocolare le iau la cunoştinţă.

Francisc" .6
într’aceea Lazăr nu zăbovi mult acasă, în Ardeal, 

ci veni, poate la îndemnul guvernatorului transilvan, iarăş 
la Viena. Vedem, că cancelaria aulică transilvană, în 
raportul său din 21 aprilie 1810, cere un ajutor dela 
Majestatea Sa pentru „studentul în teologie, Gheorghe 
Lazăr", pe timpul, cât va fi silit a petrece în Viena.

Iată, ce se spune în acest raport:
„Dupăce mitropolitul din Carloveţ nu voi să pri

mească pe studentul în teologie gr. neunit, Lazăr, care 
sosi acolo în decemvrie anul trecut, nici la continuarea 
studiilor teologice în seminarul din loc, nici la hiroto
nire, fiindcă Lazăr a ascultat teologia la universitatea 
din Viena, fu constrâns a se întoarce, fără nici o ispravă, 
iarăş în Ardeal; apoi deacolo a călători îndată la Viena, 
cheltuind astfel stipendiul depe un an întreg, precum şi 
100 fl, pe cari i-a primit ca bani de drum, iar acum 
cere un ajutor, pânăce va urmă hotărîrea asupra pur
tării mitropolitului din Carloveţ.

Cancelaria aulică a aflat neapărat de lipsă, a inte
roga în chestia asia pe mitropolitul din Carloveţ prin 
cancelaria ungară şi îndatăce va urma replica cancela
riei ungureşti, va face despre aceasta un raport amă
nunţit, conform hotărîrii din 13 aprilie a. c. (Nr. 940). 
Şi fiindcă e de recunoscut, că Gheorghe Lazăr nu poate 
există aici până la deciziunea acestei chestii, cancelaria 
aulică îndrăzneşte a rugă pe Majestatea Voastră pentru 
învoirea preaînaită, de a da lui Gheorghe Lazăr^ amă- 
surat stipendiului anual de 300 fl., încuviinţat mai înainte 
de Majestatea Voastră, un ajutor lunar de 25 fl. din 1 
aprilie începând, pe timpul cât va fi silit să petreacă 
aici, pe socoteala fondului sidoxial, din care a primit 
şi stipendiul".7

vii
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Consilierul şi ministrul Atz61 în observările sale la 

acest raport, zice, că Lazăr a tăcut foarte bine, dupăce 
mitropolitul îi refuză hirotonirea şi neputând astfel fi 
aplicat în vreun post preoţesc, că s’a întors la Viena, 
pentruca să folosească timpul şi pe mai departe pentru 
educaţia sa. Şi fiindcă Majestatea Sa a binevoit, a-i în
cuviinţă în 1807 (Nr. 2348) un stipendiu de 300 fl. şi 
având lipsă de ajutor, este de părerea să aproabe pro
punerea cancelariei.

Majestatea Sa însă se hotăreşte, a-i acordă deodată 
un ajutor de 300 fl., scriind la sfârşitul raportului în 
7 maiu 1810 cu mâna sa proprie următoarele:

„încuviinţez lui Lazăr cei 300 fl. alăturaţi cu con
diţia, ca el să folosească timpul, căt va trebui să mai 
rămâie în Viena, pentru continuarea educaţiei sale, şi 
aştept raportul referitor la refuzarea hirotonirii aceluia 
din partea mitropolitului.

1
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Frcincisc“.8
Abiâ în 19 octomvrie 1810 prezintă cancelaria 

aulică transilvană raportul special, ordonat de Majestatea 
Sa în 13 aprilie din acelaş an, cu privire la refuzarea 
lui Lazăr dela continuarea studiilor teologice şi primi
rea hirotonirii din partea arhiepiscopului şi mitropolitu
lui gr. neunit din Carloveţ, Stratimirovici. E un raport 
mai lung acesta şi cel mai însemnat prin conţinutul său. 
înfăţişează un interes deosebit, nu numai pentru amă
nuntele referitoare la Lazăr, ci şi pentru împrejurarea, 
că din acesta se desprind unele lucruri, cari, în lipsă 
de documente, niciodată n’au fost prezentate îndestul 
de limpede; lucruri, cari veacuri dearândul au frământat 
mintea şi sufletul domnitorilor şi diregătoriilor din 
patria noastră.

i

i
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Iată raportul în traducere:
„Asupra protocolului cancelariei aulice transilvane 

din 23 martie a. c. Majestatea Voastră aţi binevoit a 
hotărî, ca cancelaria aulică să facă în privinţa acelei 
refuzări din partea mitropolitului din Carloveţ, îndatăce 
primeşte declaraţia, cerută dela cancelaria ungară, un ra
port special şi să alăture la acela scrisoarea mitropolitu
lui şi să arate tot ceeace s’a făcut în afacerea asta.

Cancelaria aulică transilvană, prin prezentarea ra
portului detailat de faţă, urmează deci ordinului prea- 
înalt, pe care l-ar fi făcut şi în cazul, dacă nu i s’ar fi 
demandat.

La recomandaţia vicariului şi preşedintelui consis- 
torului neunit din Ardeal s’a încuviinţat în 1806 (actul 
Nr. 1704/806) pentru talentul şi moralitatea sa mult lău
datului ascultător în drepturi la liceul din Cluj, Gheorghe 
Lazăr, un stipendiu pentru învăţarea studiilor teologice 
la universitatea din Viena din fondul sidoxial din partea 
Majestăţii Voastre cu angajamentul, ca Lazăr, con
form îndatoririi luată asupra sa, să instrueze, după absol
virea studiilor teologice, candidaţii neuniţi ai statului preo
ţesc ştiinţele de lipsă la păstorire.

în noemvrie anul trecut veni Lazăr dela universitatea 
din Viena îndărăpt şi fu trimis de guvernul din Tran
silvania la Carloveţ, cu o scrisoare de recomandaţie a 
consistorului gr. or. român din Sibiiu, ca acolo să în
veţe şi studiile teologice ale ritului său, pentruca astfel 
să poată primi hirotonirea.

în Carloveţ însă nu numai că nu fu admis Lazăr 
la studii şi hirotonire, ci fu privit asemenea unui eretic 
şi declarat pentru totdeauna de incapabil, de a primi 
hirotonirea, dându-i-se şi o scrisoare adresată consisto
rului neunit din Ardeal.

Lazăr raportează toate acestea guvernului din Ardeal, 
care-i luă scrisoarea şi pe care o trimise nedeschisă 
cancelariei, bănuind în aceasta principii rătăcite; şi aşâ

1
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;cu atât mai puţin crezu de oportun, a lăsa să ajungă 
această scrisoare la consistor, când mitropolitul nici 
nu-i îndreptăţit, să corespondeze direct cu consistorul.

în această scrisoare (alăturată la acte sub Nr. 622) 
şi desfăcută de cancelarie, mitropolitul aduce referitor 
la refuzare următoarele motive: Lazăr aspiră la o dem
nitate mai înaltă preoţească, deci ar trebui să fie instruit 
cu cea mai mare îngrijire în dogmele religiei sale. Primi - 
însă o educaţie cu totul întoarsă. Adecă învăţă studiile • 
teologice la o universitate catolică şi ar vrea acum, ca 
şi în treacăt să-şi însuşească dogmatica şi liturgica ne
uniţilor. Cum şi-ar trimite catolicii studenţii lor în insti
tute protestante pentru educaţie.

Contra lui Lazăr se iveşte o bănueală îndoită: odată 
se numeşte el în cartea de botez Eustratius, în atesta
tele şcolastice şi de consistor Gheorghe; apoi în ates
tatele şcolastice figurează ca gr. cat. La aceasta se 
adaugă şi aceea, că Lazăr în convorbirea sa, avută cu 
el asupra religiunii, ar fi tradat un indeferentism şi o 
răceală cătră religiunea gr. neunită.

în sfârşit mitropolitul admoniază în scrisoare con
sistorul, ca la primirea persoanelor în statul preoţesc 
să fie cu toată atenţiunea.

Afară de aceste motive, Lazăr adaugă încă urmă
toarele în o petiţie înaintată guvernului, în care pove
steşte în detail toată primirea lui la mitropolit şi pentruce 
i se refuzase primirea la studii şi hirotonire: că stu
diază pe spese publice şi tocmai pentru aceea e bănui
tor, mai ales fiindcă din partea consistorului ar fi fost 
trimis numai la studii la Carloveţ, de guvern însă se 
recomandă şi la hirotonire; ca unui neunit nu i-ar fi 
permis nici măcar să cunoască dogmele şi principiile 
catolicilor; că e învăţat şi necăsătorit, deci aspiră la 
trepte mai înalte; că nu cunoaşte limba slavonă, în care 
se propun studiile în Carloveţ.

Atât guvernul din Ardeal, cât şi cancelaria aulică 
află toate aceste motive de inadmisibile, căci:
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1. Fiecă e obiceiul între „Valahii" din Ardeal să-şi 
ia alte nume, decât cele primite la botez; Lazăr din 
greşală e indus în atestatele şcolastice, ca unit, şi se 
desminteşte îndeajuns prin aceea, că consistorul neunit 
şi preşedintele acestuia, vicariul generai Huţovici, a re
comandat pe acest tânăr pentru primirea unui stipendiu 
din fondul sidoxial.

2. Atât în Sibiiu, cât şi în Cluj, unde Lazăr studiă 
în şcoli catolice, precum şi în Viena există biserici ne
unite, pe cari acesta le-a putut cercetă.

3. Nu se poate crede despre profesorii din Carlo- 
veţ, că afară de limba slavonă nu vorbesc şi limba la
tină, germană ori franceză. Ei ar fi putut deci împărtăşi 
lui Lazăr instrucţia în vreuna din aceste limbi.

4. Prin împrejurarea, că Lazăr a ascultat filozofia 
în Cluj, iar teologia în Viena, încă n’a încetat să fie 
greco-neunit, căci dacă cineva s’a făcut cunoscut cu 
principiile unei alte religii numai de dragul ştiinţei, nici
decum nu poate fi urmarea, că ar trebui să le şi recu
noască, părăsindu-şi religia sa.

5. E foarte bătător la ochi, că mitropolitul nu voi 
să primească pe Lazăr tocmai pentru cultura sa prea 
înaltă, pe ceeace la primire ar trebui să se pună temeiu.

6. în sfârşit chiar aşâ de puţin se poate înţelege, 
pentruce unui greco-neunit nu-i iertat nici măcar să cu
noască dogmele religiei catolice, poate pentru aceea, ca 
să ţină neuniţii şi pe mai departe în neştiinţa adâncă.

Şi fiindcă Lazăr fu trimis anume la îndemnul public 
la universitatea din Viena, ca prin el să se poată influ- 
inţâ asupra educaţiei poporului „valah" şi a preoţimei 
sale în Ardeal; şi deoarece conform hotărîrii preaînalte 
din 1807 ar trebui să se trimită încă câţiva tineri talentaţi, 
cari se dedică statului preoţesc, pentru o educaţie mai 
aleasă, la universitatea din Viena, dobândind astfel profe
sori mai destoinici pentru noul seminar neunit, ce are 
să se ridice în Ardeal, şi a se provedeâ spre acest scop 
cu câte un stipendiu din fondul sidoxial; dar fiindcă mitro-
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politul din Carloveţ, în urma principiilor sale manifes
tate, ar pune piedeci executării intenţiilor preaînalte, 
guvernul a făcut propunerea, ca afacerea asta să se re- 
solve aşâ, ca Lazăr pentru studii şi hirotonire să fie 
avizat la episcopul neunit din Bucovina.

într’aceea cancelaria, pentru de a nu învinovăţi pe 
mitropolitul din Carloveţ la Majestatea Voastră, fără a-1 
asculta, i-a dat a înţelege prin cancelaria ungară, că 
principiile lui sus arătate trădează numai ură religio- 
nară şi nicidecum n’ar fi admisibile şi că întreaga pro
cedură cu atât mai vârtos ar trebui prezentată Majestăţii 
Voastre spre remediere, fiindcă mitropolitului aparţine 
jurisdicţiunea în Ardeal numai în afaceri dogmatice şi 
spirituale, nu şi în chestii disciplinare, precum este 
aceea a Iui Lazăr; şi fiindcă mai departe intenţia mitro
politului numai acolo poate ţinti, de a ponegri tinerii 
înaintea consistorului şi coreligionarilor lor, cari se cresc 
în institute catolice de profesori pentru noul seminar, ce se 
va ridica în Ardeal, şi a zădărnici astfel intenţiile bine
făcătoare ale Majestăţii Voastre pentru poporul „valah". 
Cancelaria admoniă totodată pe mitropolit, să admită 
pe Lazăr la studii şi hirotonire, într’aceea însă să se 
abţină dela corespondenţa directă cu consistorul din 
Ardeal şi dacă ar avea ceva de comunicat consistoru
lui în afaceri disciplinare, să se adreseze guvernului.

în declaraţia transmisă de cancelaria aulică ungară, 
mitropolitul mai adaugă următoarele: că el n’a avut 
absolut nici o cunoştinţă despre intenţiile preaînalte 
ale Majestăţii Voastre, referitor la ridicarea unui seminar 
în Ardeal şi despre dispoziţiile, ce privesc această chestie, 
căci el ar fi făcut o contrapropunere, referitor la trimite
rea persoanelor în institute teologice catolice, cu ruga- 
rea, ca ridicarea s’o amâne până la reocuparea episco
patului în Ardeal, pentrucă poporul „valah" îşi pune în
crederea în episcop, că-1 va ţineâ la legea sa; iar prin 
astfel de dispoziţii în timpul vacanţei s’ar deşteptă 
numai temerea poporului, că ar vrea să-l aducă la unire.
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El ar fi rugat de repeţiteori pe Majestatea Voastră dela 
moartea episcopului neunit din Ardeal în 1796, în chipul cel 
mai urgent, în persoană pentru reocuparea acestui epis
copat. Când fu cu aceeaş intenţie mai pe urmă în 
Viena, ar fi auzit, că o persoană neunită studiază 
teologia la universitatea din Viena, ca apoi să 
ajungă episcop în Ardeal. într’aceea s’ar fi liniştit 
iarăş, înţelegând din altă parte, că faţă cu această 
persoană se intenţionează consideraţiuni politice, cari-1 
fac incapabil la executarea intenţiunilor, de cari sunt 
preocupaţi. Lazăr se prezintă într’aceea la Carloveţ.* 
El deşteptă dejâ prin aceea neîncredere, că scrisoarea 
de recomandaţie, pe care o adusese cu el, n’a fost iscălită 
de preşedintele consistorului, ci numai de un asesor al 
aceluia. Această bănueală o mări cartea de botez şi 
atestatele şcolastice, fiind în cea dintâiu numele de botez 
al lui Lazăr Eustratius, în cele din urmă însă Gheorghe 
şi însuş Lazăr figurează ca un greco-unit.

Şi Lazăr a ascultat dejâ teologia catolicilor şi prin 
nici un atestat n’a putut dovedi, că s’a mărturisit şi cu
minecat vreodată după ritul neuniţilor; ba încă a trădat 
o răceală în convorbirea întinsă, avută cu el despre re
ligie, încontra ritului neuniţilor şi-şi trădă intenţia, de-a-şi 
însuşi numai în treacăt şi aogmatica şi liturgica. La 
aceasta se mai adause şi aceea, că Lazăr fu recoman
dat de consistor numai la studii, nu şi la hirotonire, 
numai guvernul îl aviză şi la hirotonire, şi că Lazăr 
umblă după demnităţi mai înalte bisericeşti.

Aceste împrejurări, precum şi cea sus amintită, că 
adecă prin Lazăr se intenţionează consideraţii politice (în 
privinţa aceasta se provoacă mitropolitul la o persoană a 
cancelariei ardelene, pe care n’o spune cu numele), apoi 
trista experienţă, că răposatul vicar neunit în Ardeal, 
Popovici, încercă cu ajutorul episcopului gr. cat. din 
Oradea-Mare, Darabant, de a aduce la unire biserica 
neunită din Ardeal, (spre dovedirea acestora anexează 
mitropolitul o copie depe o scrisoare a episcopului Da-
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rabant, adresată consilierului de atunci Lorenz), şi el 
se temu, că şi Lazăr umblă cu astfel de intenţiuni şi 
pentru aceea 11 trimise îndărăpt, prevăzând mai ales, că 
Lazăr, şi dacă de fapt l-ar fi admis la studii, după absol
virea acelora, n’ar fi putut niciodată primi hirotonirea, 
fiindcă el n’ar fi putut depune nicicând jurământul prea
labil, necesar pentru aceasta, al cărui formular este ală
turat sub Nr. 5 la Nr. 2291/1810; şi fiindcă nicicând 
nu s’a deprins anumit timp în vreo mănăstire, ori pe 
lângă vreun vlădică în cele rituale şi disciplinare.

Urmează din acestea, că Lazăr fu respins, nu nu
mai pentru aceea, pentrucă studiase la institute catolice. 
Şi el (mitropolitul) îşi primi educaţia în astfel de institute, 
dar nu şi în teologie. Nu-i adevărat, că Lazăr fu tratat 
asemenea unui eretic. Lazăr ar fi dovedit deja neascul
tarea sa prin aceea, că el a predat guvernatorului scri
soarea, ce i s’a dat s’o ducă consistorului, şi după ca
noanele bisericii neunite s’a făcut pentru totdeauna ne
vrednic de statul preoţesc. Mai târziu primi mitropolitul 
pe cale confidenţială ’informaţia alăturată sub Nr. 6, 
conform căreia Lazăr, care aspiră la episcopat, e 
un grandoman, aventurier; cât timp călători, nu se 
mărturisi niciodată şi pentru aceea a fost recomandat 
din partea consistorului numai pentru studii, nu şi pentru 
hirotonire. Dacă episcopatul neunit din Ardeal se va 

i reocupa şi noul episcop îl va primi pe Lazăr la hiroto
nire, el (mitropolitul) n’are nimic încontră.

Ce priveşte dealtmintrelea corespondenţa cu con
sistorul,, mitropolitului i s’a concrezut în cele'dogmatice 
şi spirituale („Dogmaticis et Spiritualibus“) episcopatul 
neunit dela locul preaînalt şi i s’a interzis cores
pondenţa directă numai cu preoţii şi comunele, nicicând 
însă cea cu consistorul, cu care corespondenţa este cu 
mult mai de lipsă tocmai acum, în timpul vacanţei scau
nului episcopesc. Deşi s’a servit foarte rar de aceasta, 
totuş fu dejâ în 1797 dojenit pentru corespondenţa cu 
consistorul. De atunci s’a abtinut, de-a scrie con-

7 7
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sistorului, deşi avu mai multe prilejuri, precum în
cercarea amintită a vicarului Popovici, de-a trece la 
unire; procedura primpretorilor, cari lăsară să bată popii 
cu nuele pe piele goală, fără ca popii să fi primit vre
odată satisfacţie; lipsa de sf. mir la toate bisericile.

Când scrisese în afacerea din urmă consisto- 
rului, fu din nou dojenit, fiindcă aceasta ar fi afacere 
disciplinară. Mitropolitul între astfel de împrejurări con- 
crede apreţierii preaînalte, dacă poate face îndestul 
datoriei, concrezută în „Dogmaticis et Spiritualibus", şi 
că astfel de procedură poate avea urmări bune. Dealt- 
mintrelea Lazăr însuş adusese dela consistor o scrisoare, 
la care crezu, că trebuie să răspundă.

Cancelaria observă, că şi dacă s’ar puteâ explică 
întrucâtva, că Lazăr după obiceiul bisericii neunite nu 
poate fi admis la hirotonire acum, înainte de a se fi 
exercitat câtva timp în cele rituale şi spirituale pe lângă 
un episcop, nicidecum însă nu se poate aprobă aceâ 
faptă a mitropolitului, că el n’a vrut să primească pe 
Lazăr la continuarea studiilor teologice, nici măcar atunci, 
când cancelaria a explicat împrejurările în chipul arătat 
mai sus şi că Lazăr n’a încetat nicicând, a profesâ re
ligia neunită, ceeace dovedesc şi atestatele aduse de 
Lazăr (sub Nr. 2359 B), conform cărora Lazăr în timpul 
studiilor sale în Cluj, în curs de 8 ani, întotdeauna 
cerceta biserica neunită şi primi sf. cuminecătură. 
Dacă e adevărat, că Lazăr ar aveâ o răceală cătră 
biserica neunită, atunci tocmai prin instrucţie în dogma
tica neunită trebuiâ să se înlăture aceasta. „Species 
facti" (spusele), alăturate de mitropolit sub Nr.. 6, 
fiind o arătare anonimă, nu i-se poate da nici o 
crezare, şi şi ceeace se impută lui Lazăr în această 
arătare, nu este de o astfel de natură, şi dacă de 
fapt ar fi adevărat, ca Lazăr prin disciplina preo
ţească să nu poată fi îndreptat. Unica bănueală sus amin
tită, conform căreia educaţia lui Lazăr are de temeiu 
tocmai aceâ intenţiune, pe care s’o fi avut răposatul
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vicar general Popovici, de-a aduce la unire biserica 
neunită din Ardeal, pare aşadară a fi motivul, pentruce 
Lazăr trebuie să fie eschis.

Dupăce însă cancelaria n’a avut nicicând vreo 
cunoştinţă despre intenţia amintită a vicarului Popovici, 
ea găseşte această bănueală cu atât mai fără temeiu 
pentru eschiderea lui Lazăr, cu cât Lazăr numai după 
moartea lui Popovici a fost recomandat de cătră vicarul 
şi preşedintele consistorului de atunci, Huţovici,xpentru 
dobândirea unui stipendiu din fondul sidoxial.

Dupăce Lazăr, între astfel de împrejurări, nu poate 
fi trimis iarăş la Carloveţ, fără de a-1 expune la multe _ 
neplăceri, crede cancelaria, că cu învoirea preaînaltă 
să se trimită la episcopul din Bucovina, Daniil Vlaho- 
vici, şi prin poruncă preaînaltă să se mijlocească la 
locul competent, ca Vlahovici să admită pe Lazăr la 
studiile teologice în institutul său. Hirotonirea o poate 
primi Lazăr apoi dela noul episcop în Ardeal, care în 
urma hotărîrii preaînalte (actul Nr. 1704) va fi ales, 
care alegere, după petiţia lui Lazăr, să fi avut loc deja 
în 1 octomvrie a. c.; deci cât decurând se va înaintâ 
de cătră guvern pentru încuviinţare preaînaltă. Pfin 
ocuparea acestui episcopat vor dispăreâ apoi de sine 
şi certurile de până aci pentru corespondenţa cu con- 
sistorul, şi jalbele din cauza piedecilor, ce se puneau 
îngrijirii mitropolitului pentru episcopatul vacant.

Ce priveşte menţionarea mitropolitului, că persoa
nele, cari se educă de profesori pentru noul seminar, 
ce se va ridică în Ardeal, să nu se trimită în institute 
catolice pentru învăţarea ştiinţelor teologice, Cancelaria 
nu ştie alt chip, decât că astfel de persoane şi pe viitor 
să înveţe ştiinţele teologice în institute catolice, afară 
de dogmatică şi liturgică, pentrucă ea nu cunoaşte mici 

institut teologic, unde aceste persoane ar putea primi 
educaţie corespunzătoare; şi ce priveşte institutul din 
Carloveţ, însuş mitropolitul spune, că acolo se predau 
studiile în limba slavonă, pe care limbă „Valahii" arde-
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leni numai cu pierdere de timp şi în detrimentul solidi
tăţii trebuie s’o înveţe.

Dealtmintrelea ce priveşte maltratarea amintită a 
popilor prin primpretori, încă nu s’a înaintat nici o pâră, 
cu toate acestea cancelaria crede, a dispune guvernului, 
să interzică în chipul cel mai strict o astfel de procedură 
şi pe ceice lucrează încontră, să-i supună fiscalatului".9

înainte însă de. a aduce Maiestatea Sa o hotărîre 
cu privire la acest raport, cancelaria aulică transilvană 
înaintează în 23 noemvrie 1810 un alt raport, în urma 
a două rugări ale lui Lazăr, în cari cere din nou ajutor 
şi grabnică aplicare la neamul său, care zace în adân
cul întuneric.

Iată raportul:
„Majestatea Voastră, în urma recomandaţiei can

celariei aulice transilvane din 21 aprilie 1810 Nr. 1208, 
pentru un ajutor provizor pe seama studentului în teo
logie şi clericului neunit „valah" din Ardeal, Gheorghe 
Lazăr, aţi binevoit a-i da în 6 maiu a. c. 300 fl. din 
cabinetul preaînalt şi (precum aminteşte însuş petiţio
narul) la începutul lui septemvrie a. c. iarăş i-aţi dăruit 
100 fl.

Lazăr însă e pe sfârşite cu banii aceştia şi se roaga 
în petiţia, adresată Majestăţii Voastre, în care arată şj 
scumpetea din timpul de faţă, de minte de om 
nemaipomenită etc., ca să fie ajutorat şi pe mai departe 
şi să i se designeze încurând funcţia sa în patrie, ca 
să poată pune în aplicare rodnică ştiinţele sale de spe
cialitate si alte cunoştinţe secundare, însuşite în cursul 
unui studiu de 19 ani, (a coreligionarii săi încă foarte
rămaşi în cultură. (Bittet---- um baldige Bestimmung
seiner Anstellung im Lande, damit er die durch 19- 
jăhriges Studium sich eigen gemachten Berufswissen- 
schaften und sonstigen Nebenkenntnisse bei seinen in 
der Kultur noch weit zuriickstehenden Religionsgenossen 
în fruchtbare Anwendung hringen konne.).
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Tot această rugăminte o repeţeşte într'o petiţie mai 
târziu înaintată.

Cancelaria observă, că Lazăr trebuiâ, fireşte, ca cu 
suma amintită, să se ajungă mai mult timp, decât 6 luni, 
căci el ce-i drept a avut un stipendiu numai de 300 fL 
Dar fiindcă raportul despre declarafia mitropolitului din 
Carloveţ, Stratimirovici, referitor la refuzarea primirii lui 
Lazăr în dieceza sa (Nr. 3058—810), se află deja în 
mânile Majestăţii Voastre, şi până la hotărîrea acestei 
chestii trebuie îngrijit de susţinerea lui Lazăr, astfel 
cancelaria face propunerea alternativă :

Dacă Majestatea Voastră aţi încuviinţa propunerea, 
ce se cuprinde în raportul amintit, ca Lazăr să se tri
mită pentru continuarea şi finirea studiilor sale teologice 
la episcopul gr. neun. din Bucovina, atunci să i se dea, 
începând cu 1 noemvrie a. c., pe un an un stipendiu 
de 400 fl.., iar 200 fl. bani pentru călătorie în Bucovina 
din fondul sidoxial; sau

Dacă această încuviinţare preaînaltă n’ar urma în- 
curând, atunci trebuie, să se

•1
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ceară permisiunea prea
înaltă, ca petiţionarului să i se dea şi până atunci, ţinând 
seamă de scumpetea enormă şi care creşte continuu în 

:v întreaga monarhie, un ajutor lunar, de 33 fl. 40 cr. 
din fondul sidoxial. ■ ^

Ce priveşte în sfârşit îngrijirea şi aplicarea în 
vntor a acestui student în teologie, cancelaria observă, 
că, cât timp încă nu şi-a sfârşit studiile teologice, nici 
nu poate fi vorbă despre aceasta; dar totuş la timpul 
său, când planul dejâ cerut dela guvern pentru ridicarea 

' seminar „Cleri junioris" gr. r. n. u. în Ardeal va 
fi înaintat şi se va prelucrâ, şi aplicarea acestuia seva 
aduce în discuţie, (fiind el şi aşâ destinat de profesor 
in seminarul nou, ce se va ridică.)"10

Dintre observările şi propunerile miniştrilor, făcute 
la acest raport, care li s’a dat spre opiniare, Majestatea 
Sa primeşte propunerea Iui Bedekovich, demândând în 
31 decemvrie 1810 următoarele:
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„Lazăr, căruia iarăş nu de mult i-am încuviinţat un 
ajutor, să se legitimeze, dacă şi în ce chip a folosit 
el timpul, pe care l-a petrecut aici pentru continuarea 
educaţiei sale, conform poruncii mele din raportul can
celariei din 21 aprilie a. c.

Rezultatul în privinţa asta să mi se înainteze cu 
oare n’ar fi mai bine, fiind ^ acum denumit 

un episcop gr. neunit în Ardeal, a aviză pe Lazăr la 
acela pentru finirea studiilor sale şi primirea hirotonirii 
necesare. Francisc.

Cancelaria aulică transilvană răspunde la acest ordin
din 11 ianuarie 1811înurmă-

opinia, că

majestatic în raportul său
toarele:

declarat, că în maiu 1810, când primi
timpul petrecerii 

-- n’a mai
ILâZcir a

un ajutor de 300 fl. cu porunca 
lui în Viena să-l folosească spre educaţia sa, 
avut timp, ca prelegerile, pe cari mai mainte nu le-a 
putut cercetă, să le cerceteze cu folos, m schimb insa 
a repeţit studiile sale ascultate, apoi a tradus in limba 

valahă11 opul foarte renumit în biserica gr 
Platon „Educatorul marelui principe din Rusia (Erzieher 
des Grossfarsten von Rassland), începu cu traducerea 
pedagogiei, şi sfârşi aceea a celor 3 cărticele: 1- păr
ticică învăţăturilor morale pentru copii de şcoala^ 
(Sittenbiichel fur Schulkinder). 2. „Geografia matematica 
pentru copii “ (Mathematische Erdbeschreibung fur 
Kinder) 3 „Istorioara morală a împăratului Octav.an şi a 
soţiei sale11 (Kleine moralische Geschichte des Kaisers
Octavian und seiner Gemahlin). , , , ■

De prezent cercetează prelegerile de teologia pas- 
Cu acest prilej se roagă din nou Lazar, ca sa 

i se designeze o funcţie, potrivită cu capacitatea sa, 
prin care8 ar puteâ influinţă asupra educaţiei poporului 

valah“ (Bei dieser Gelegenheit bath derselbe neuer- 
din*s u tu ei ne, seinen Făhigkeiten angemessene Ans- 
tellSng in der er zur Bildung des Wallachischen Volkes 

wirken konnte).

ca

. n. u. al lui

torală.
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Cancelaria observă, că ea nu poate aprefiâ tradu 
cerile Iui Lazăr, fiind scrise în româneşte, dar dovedesc" 
că Lazăr în Viena n’a petrecut degeaba. Dela trimiterea 
lui la episcopul gr. n. u. în Bucovina ar trebui acum 
să se absteâ şi să se avizeze mai vârtos la nou nu
mitul episcop gr. n. u. din Ardeal. Acestuia ar trebui să 
1 se dispună, ca, pănăcând va urmă „regularea" unui 
seminar pentru candidaţii de preoţi gr. n. u. şi se va 
hotan mai de aproape aplicarea lui Lazăr, să-l folo- 
seasca,^ după finirea studiilor sale şi primirea hirotonirii 
pelanga sine ori în cler.

Deci Lazăr

• i

i

,r;

săPjatsedridippeS f°nd’ Pant1m scumPetea extraordinară,
acestui £ t ?e U" f,d,ela 300 !a 400 A- ^ cursul 
acestui timp îşi va puteâ fini studiile şi primi hiroto-
mrea. Propunerea pentru ridicarea se’minarului susa-
mintit s a solicitat nu demult la guvernul ţării" 12
tntsi AleSt- ?P,°rt ? cancelariei Majestatea Sa îl dă mai 
intaiu ministrului AtzSl
Bedekovich. spre opiniare, apoi ministrului

riie îmfizî f â' mC‘ 6 °U P°ate Judecâ traduce
rile lui Lazar, fundca nu cunoaşte scrisoarea si limba
romaneasca; totuş e evident, că a folosit bine timpul
ş. s’a nizuit, a-şi câştigă pentru chemarea sa viitoare o
pregătire şi educaţie temeinică: pentrucă a tradus cărţi
cari au de scop instruirea poporului şi a preoţimii ’
şi, dupacum adevereşte atestatul profesorului, frecventează
me rtf cu3 r'0gia<;(D;e Pale°,0gie) ’Di" —orbirea 

a avuta cu el, înainte de aceasta cu vreo câteva săp
tămâni, m am putut convinge, că se dedică ştiinţelor şi
ş.-a câştigat ş, o frumoasă educaţie, şi că în privinţa asta 
ţine foarte mult la sine". ? P v > asta

. ivi

ii

•••

î

*

!
I'



23

Părerea sa este, că Gheorghe Lazăr poate fi foarte 
folositor (conform intenţiilor preaînalte) pentru instruirea 
nonorului şi clerului „valah" şi pentrucasă se poata folosi 
cât mai curând spre acest scop şi să se încunjure orice 
neplăcere cu mitropolitul şi să se uite cele spuse de el 
şi fiind dejâ numit şi episcop în Ardeal, Majestatea Sa 
să încuviinţeze propunerea cancelariei, acordându-i 200 
fl. bani de călătorie şi un stipendiu de400fl. din cassa
fondului sidoxial. „

Al doilea consilier, Bedekovich, este de alta părere.
traducerile Iui Lazăr, 

se constate,
El sfătueşte pe Majestatea Sa, ca 
să se supună revizuirii censorului, ca să 
dacă acelea sunt lucrate cu diligenţă şi temeinicie, pentru- 
ca să se poată folosi în viitor. Să nu se grăbească cu 
trimiterea lui Lazăr în Ardeal, pentrucă Lazar a început 
să asculte un curs nou, pe care ar trebui sa-1 întrerupă 
si afară de aceea nou numitul episcop in Ardeal, Moga, 
nu poate întră aşa de iute în funcţiunea sa, deci fund 

timp, se poate amână trimiterea lui.18
Majestatea Sa se hotăreşte pentru propunerea 

urmă şi dă în 1 februarie 1811 următorul ordin:
Pentru de a puteâ judecă, că oare ceeace susţine 

Lazăr că a tradus şi scris, de fapt s’a şi lucrat şi tradu 
diligenţă şi temeinicie, de a se puteâ folosi in viitor 

cancelaria va cere în privinţa asta, pe calea sa, parerea 
censorului valah" de cărţi din loc şi mi-o ya ina.ntâ
fa timpul său când apoi îi voiu împărtăşi hotărîrea mea

"mP uS tntr’aceea Lazăr arc sâ-,i conţrmre cursul

!

din

cu

care va 
său început.

Abiâ în urma 
Sa totuş se hotăreşte, a 
teresant al cancelariei din 
bruarie 1811 următorul concluz.

acestui raport vedem, că Majestatea 
aduce la raportul bogat şi in- 

19 octomvrie 1810, în!4fe-
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„Deoarece nou numitul episcop ardelean de rit,,! 
grecesc neunit, Vasile Moga.^ a fost hirotonit şi instalat 
teologul Gheorghe Lazăr să se provadă cu 100 fi’ 
pentru drum acl^ alăturaţi şi să se avizeze la numitul " 
episcop, ca după voia lui sau acolo pe cale privată 
sau ln seminarul episcopului din Bucovina să fie te’
E!ciilnsSlîe dn 'U,f10Ştin’ele d°gmat'ce şi rituale ale 
Disericn sale, după finirea acestor studii se poate nrr

daca e de hpsa. acesta între împrejurările date? 0" Ş'
Jn toate C^lelalte afaceri, pe cari ie iau Ia

mai guvernata' c'ală”^ Pe.fată- să se demâ"de 

pisccipul din Carioveţ .ca arhie"

” { Ş POnsistorului sau cu mitropolitul-.,»
InvătS orÎ?T 2âM„ai“ann'la a" di“ “rmă “‘g^tepre 

c=.aîi=i IC: : „
tatea Sa referitor rn T- * 181 ?■» cerut de Majes-

* di" **, vSgftţSt sale'<lesvol“ă
Iată raportul favorabil în chestie: 

cen“Sr°dheecî,ţie ^Uhe,fan^e^<’Prezintă" InBpM uSi

4:

cuno-
nu-

1

v -i

Ra-
i

H

-i
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După judecata lui Ramomţai traducerile lui Lazăr 
sunt bine succese.

Lucrarea A) „învăţături morale ale lui Gottlieb 
Ehrenweich pentru băieţi". (Sittliche Lehren des Gottlieb 
Ehrenweich fur Knaben).

B) „Geografia, tradusă,din ungureşte". (Erdbeschrei- 
bung, aus dem Hungarischen iibersetzt).

Suplimentul de sub C) „Istoria lui Ion Moritz şi a 
..... (Geschichte des Ioh. Moritz u. seinercopiilor sai 

Kinder).
D) „leromanahul lui Plafon,- teologie creştina . 

(Ieromonach Platons christliche Theologie); toate acestea 
vor.fi foarte folositoare pentru tinerimea şcolară, iar cea 
din urmă se va puteâ întrebuinţa chiar şi ca manual de 
şcoală pentru şcolile „valahe" gr. n. u.

în schimb lucrarea de sub C) „Istoria împăratului 
Octavian şi a soţiei sale" (Geschichte des Kaisers 
Octavian und seiner Gemahiin), ar fi acomodată numai 
pentru distragerea poporului de rând şi cea de sub

E) „Pedagogie" (Pădagogik) încă nu-i sfârşita.
în urma acestui raport consilierul Atzăl constată, că

Gheorghe Lazăr, s’a

i!

!'

i*

«16 i:

„studentul în teologie gr.
ocupat cu folos cu traducerea de cărţi acomodate pentru
educaţia tinerimii".. _ _ .

Iar dupăce atât acest ministru, cât şi ministrul Be-
dekovich observă, că Lazăr a plecat dejâ în Ardeal şi 
se va prezentă, fără nici o îndoeală, la nou numitul e- 
piscop, Moga, Maiestatea Sa în 18 aprilie 1811 ordo
nează următoarele:

„Această informaţie o iau la cunoştinţă şi cancelaria 
îi va trimite lui Lazăr traducerile prin autorităţile ofi
ciale va aduce totodată nou numitului episcop Moga 
la cunoştinţă, să se îngrijească, ca Lazar sa finească 
n întregime studiile sale teologice şi indatace e deplin 

vrednic de hirotonirea preoţească, să fie nu numai admis

n. u.,

*
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la aceasta, ci să fie aplicat amăsurat cunoştinţelor si 
capacităţii sale acolo, unde poate să aducă folos. Până
onndf.Va fi a,pI]cat undeva> îi încuviinţez pentru susţinere 
300 fl. anual din fondul sidoxial, dacă acest fond noate 
suporta aceasta".17 F

Dupăcum ne putem convinge din raportul din 
al cancelariei . . urmă

şi dm observările la acest protocol ale lui 
Atz^l (din 8 aprilie 1811), Majestatea Sa îi încuviinţă lui 
Lazar, in 14 (greşit în 13) februarie 1811, 100 f] pen
teu călătoria sa In Ardeal. Lazăr primi aceşti bani In 
26 martie din acelaş an
şitul acestei luni spre Ardeal.18 

. Deodată

şi îndată şi porni cu sfâr-

cu plecarea lui din Viena se sfârşesc, du- 
privire ia marele învăţător alrere, şi datele pozitive cu 

neamului nostru.

menta , P3“ ™ ^ exac(. Pe ba2ă * docu-
mente, reîntoarcerea lui Lazâr din Viena la Sibiin
2 dem 13 “la di" ,.«o„ografia“ semina-
“ «nume0'dare-mâ”,di"-Sibii“ de Dr’ Euseblu R- R<>S«> 

I Ume "daca ?r Lazar a fost candidat pentru scaunul 
episcopesc faţă cu Vasile Moga şi încă la locul nnm 
şi numa! uneltirilor răutăcioase este a se atribui, că a

“f pre*erat’ Pe motiv> »ca' este prea liberal nrea în 
vaţat în filozofie", şi că este „fără temere de Dumnezeu" »

noemvde aUHCe transilvane din 23

nirea. E evident însă din actele citate 1 î'™*0’
copesc din Sibiiu eră desttat MLTr ^ 

mitropolitul Stratimirovici se declară hotărît şi pefeţă

să

&

-r

F
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încontra primirii lui la studii şi hirotonire, vedem, că 
Sa Francisc I. ordonează ţinerea alegerii de 

dieceza Sibiiu, vacantă dela 1796, dela
Majestatea 
episcop pentru 
moartea episcopului sârb, GherasimAdamovici. Alegerea 
s’a ţinut, dupăcum arată raportul amintit, în 1 octom- 
vrie 1810 la Turda. Candidaţi la alegere au fost Nicolae 
Huţovici, vicariul şi preşedintele consistorului din Sibiiu; 
Vasile Moga, preot în Sebeşul-Săsesc ; Nestor loanovici, 
care fu cel dintâiu episcop român la Arad, numit la 
1829; Nicolae Panovici şi Sinesiu Radivoievici.- Huţovici 
întruni 47 de voturi, Moga 36, loanovici 16, iar Panovici 
şi Radivoievici, acesta din urmă Sârb, nu primiră nici
un vot.

!
20

Cu toate că Huţovici întruni mai multe voturi şi ca 
vicar administră dieceza mai mulţi ani, totuş Majestatea

guvernului transilvan şi cancelariei 
întări în 19 decemvrie 1810 în scaunul

S

Sa, la propunerea 
aulice transilvane, 
episcopesc din Sibiiu pe Moga.

Iată şi actul de întărire:
Fniscooatul vacant gr. neunit din Transilvania îl 

încuviinţez preotului în Sebeşul-Săsesc, Vasile Moga. 
Despîe cercetarea, întreprinsă în chip serios încontra 
vicariului general Huţovici, aştept, după termirmrea^ei 
orotocolul comisiunii cu aratarea, ca dece sa sistat 
jarăş cercetarea odată ordonată? Dealtmintrelea este a 
se grăbi la intrarea noului episcop in funcţie, cu ri 

g seminarului şi a institutului încopciat cu acesta, 
înainte să mi se prezinte planul referitor la

examinare şi in- 
Francisc“.21

carea
dar mai î
acesta şi preliminariul de spese spre 
cuviinţare.

Dar dacă nu găsim pe
din Sibiiu, îl găsim cevaş mai

ia din Arad.

Lazăr candidat la scaunul 
i târziu în listaepiscopesc 

candidaţilor propuşi pentru episcopia

J
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în urma petiţiei clerului şi poporului român 

eparhia Aradului, înaintată în 1814 pentru un episcop 
român,22 Majestatea Sa Francisc I. se hotărî, din consi
deraţii mai înalte politice şi religioase, să aşeze un Ro 
mân în scaunul episcopesc din Arad. Pentru realizarea 
acestui scop cere dela mai multe persoane de încre
dere, deci şi dela guvernatorul transilvan, dela groful 
jieorghe Bânffy, ca să-i propună bărbaţi români, vred

nici pentru episcopia din Arad. Guvernatorul Bânffy 
înaintează llsta candidaţilor cancelariei ungureşti din 

lena iar aceasta o prezintă Majestăţii Sale în ra
portul sau dm 24 februarie 1815. Guvernatorul propune 
„ n conţelegere secreta cu episcopul Moga, mai întâiu pe
“Î dC‘- f°S,“(' ™ar' " profesorul
nehfsura Pre0t'’ ^ faC Parte din-cler ?' sunt
muh Si/ , 1 ■ Can Cd dintâiu se ’ recomandă
a experientf Privinta cuminţeniei fireşti şi

P enţei, se impun insă prin cunoştinţa limbilor si 
aplicarea ştiinţelor", în listă se mai găsesc Tifo sl

ln Ts£eZ“e T1i'0r:,rirale“; l0an ,s,uden,
amfJJ d eolo8,e la universitatea din Viena"
r.“na“e™raernabeţaP01 «** ***

Deoarece însă guvernatorul 
aceşti bărbaţi,

din

•;!

mai

i

i ' "

w n a destul de apţi
— episcop -a.
Cari0vetVUt w!'* "e,n,elef=eri cp mitropolitul din 
Gadoveţ — întreba, prin episcopul din Ardeal
himandntui dm Braşov, Radu Tempea, dacă
după trimiterea soţiei sale într’o
demnitatea de eni

mai

pe ar- 
n’ar aveâ voie,

episcoD" Si d ?anastlre’ să Pornească 
episcop , dupace -acesta dădn

ciaraţie afirmativă, guvernatorul, în 
recomandă pe Tempea, ca pe cel

)

o de-
conţelegere cu Moga. 

mai destoinic şi vrednic
f

/

—tkti-f ..iu.
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bărbat, pentru eparhia din Arad, fiindcă „întrece pe a- 
ceştia în rang şi experienţă, în etate şi priceperea admi
nistraţiei bisericeşti şi în cunoştinţa limbilor".23 Deşi această 
episcopie se îndeplini cu mult mai târziu, abia în 1829, 
Lazăr, care desigur va fi auzit de propunerea lor secretă 
nu mâi legă nici o speranţă de Arad, dar nici de Sibiiu, 
ci-şi întoarse privirile în altă parte, spre Bucureşti.

E prea puţin ceeace ştim azi cu privire Ia începu
turile şi organizarea cursului clerical al lui Lazăr şi cu 
privire la activitatea sa ca profesor în Sibiiu.

Deşi ştim precis, când s’a întors din Viena la Sibiiu, 
totuş e greu să putem stabili timpul, îndatăce nu ni se 
spune nicăiri, când s’a deschis această şcoala şi şi-a 

- luat începutul instrucţia clericilor. E lucru prea firesc 
ca în lipsă de date precise şi sigure, sa credem, ca 
începuturile acestei şcoli a lui Lazăr se pot pune in 
'1811, când episcopul Moga aluat cârma eparhie!. 
Numai cât şi Moga la întrarea sa în funcţie a avut sa 
lupte cu multe greutăţi şi necazuri; şi cel mai mare ne 
caz a fost, că i se designase ca loc de reşedinţa Clujul, 
şi numai în urma rugărilor sale bine motivate, î se 
permise din partea Majestăţii Sale, să se aşeze tn Sibiiu 
O împrejurare aceasta, care ne face sa credem, fa 
să mai amintim relele ivite în urma văduviei die
cezei mai bine de 14 ani, lipsa de reşedinţa ş. a., ca cursul 
lui Lazăr abiâ în iarna anului 1812 a putut sa-şi ia în
ceputul într’o casă privată, luată în chine, dupacum
susţine I. Hania.24

Şcoala lui Lazăr n’a putut sa 
Dunzătoare şi sistematică, dupăcum ar 
Eu, unei astfel de Şeo,i c,eticele, despic care se a 

actul de denumire al lui Moga şi

{ie o şcoală cores- 
fi dorit el.

amintire şi în
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multe alte rapoarte, se prezintă de cancelaria aulică 
transilvană abia în 1 august 1814 Majestăţii Sale. Acest 
plan mai avu şi nenorocul, să zacă aproape doi ani în 
cabinetul preaînalt, până în 4 maiu 1816, când primi 
încuviinţarea Majestăţii Sale.26 In urma acestui plan tre- 
buiâ să sei

organizeze un seminar filozofic şi teologic 
de mai mulţi ani, în frunte cu mai mulţi profesori, 
erau organizate şi alte seminarii de felul acesta la

găsiau bani destui pentru 
aranjarea unui astfel de seminar,, episcopul Moga lan- 
sează^un apel cătră protopopi pentru Jniţiarea unei co
lecte între credincioşi, „ca pe seama neuniţilor din acest 
principat să se cumpere în cetatea Sibiiuiui 
Episcopie, unde să 
alt loc se zice:

cum
popoare culte. Şi fiindcă nu se

casă de
se înveţe şi Bogoslovia". Iar la 

* „Pentru aceea bine să ne uităm, câte
malte şcoale frumoase sunt ridicate la alte neamuri mai 
in toate oraşele, dar la noi că suntem o ţară de oameni
sa nu fim în stare a ridică o şcoală de frunte în 
toata ţara noastră'1.

Rezultatul acestei colecte fu, 
cu cari s’a cumpărat o casă 
ficat o sală nouă,

1

că s’au strâns 36.000 fl., 
cu etaj, la care „s’a edi- 

, . , fost întrebuinţată ca sală de
pjelegen; toate celelalte încăperi s’au folosit pentru alte 
trebuinţe, iar începând din anul 1839 
episcopeascâ*

Ne convingem, că şcoala primitivă a lui Lazăr nu 
sa organizat conform hotărîrii preaînalte din 4 mam 
1815, nici acum dupace s’au strâns banii de lipsă ci a 
ramas tot şcoala veche, „şcoala Bogosloviei"; un dascăl
Aceasta eră sr , "hT'0"" "lci ° cunoştinţă. 
Aceasta eră „şcoala de frunte' la „o (ară de oamen “
după priceperea lui Moga.

•1
care a

I ca reşedinţă
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Deşi recunoaşte însemnătatea unui seminar, îh apelul 
„aceia cu adevărat mai mare laudăsău, când zice, că

şi plată cerească vor dobândi, cari vor înzestra şcoala 
Bogosloviei, căci' cum este adevărat aceea, că biserica, 
în care slujesc bogoslovi este mai aleasă şi mai întâiu 
decât biserica, în care
mai de rând, aşâ adevărat este şi aceea că mai întâiu

decât Ti-

lipsesc aceia şi slujesc preoţi

este Titorul ajutător de şcoala Bogosloviei,
cutoateacestea nu credea în pu-torul bisericii" etc. 

terea unei şcoli clericale, în urmările binefăcătoare ale 
unei culturi evanghelice-naţionale, pe care o ar îi putut 
răspândi un seminar bine organizat şi prevăzut 
puteri didactice, conştii de datoriile lor, cum a fost Lazăr. 
Nu puteâ să înţeleagă însemnătatea unei astfel de şcoli în 
desvoltarea unui neam de iobagi, fiindcă şi Prea Sfinţia 
Sa eră robit sufleteşte, întocmai ca turma, pe care-o

cu

păstoriâ, . .
Deşi învăţase câteva clase gimnaziale, teologia o

învăţă privat, ascultase un an de filozofie la academia 
din Cluj,27 totuş eră străin de trebuinţele şi^ problemele 
vieţii sufleteşti. Nu ştiâ sărmanul vlădică, că „idealurile 
mari se fac şi satisfac prin avuţirea conştiinţii, a fon
dului nostru lăuntric". Se numără şi el între aceia, cari 
nu puteau suferi lumina şi aşteptau o vieaţă religioasa, 
mântuirea unui neam dela administraţia bisericeasca 

Dupăcum ne putem convinge din o circulară dela 
1815 la cursurile lui Lazăr „veniau tineri lipsiţi până şi 
de cele mai elementare cunoştinţe, astfel, că timpul, şi

îl reclamă instruirea tinerilor inde altcum foarte scurt, ^ 
arta scrisului şi cetitului etc .

Si această împrejurare supără şi amară foarte mult 
pe Lazăr, pentrucă el nu puteă să-şi desvolte ştiinţa

î
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]
ţi fată cu astfel de „bucheri, buşteni întunecaţi", cum le 

zicea el, şi el ştia prea bine, că preotul trebuie să fie ' 
făclia/care să lumineze pe om în toate căile sale.

„într’una din zile venind la Lazăr în şcoală câţiva 
săteni, cari aveau candidaţi de preot Ia învăţătură, îi 
prezentară reclamaţiunea, ce făcuseră la vlădica, plân- 
gându-.se, că pătimesc de lipsa de preoţi pela biserici/ 
din cauza întârzierei ce se face la şcoală de a se libera 
candidaţilor atestate de capacitate pentru hirotonire.

Văzând această reclamaţiune, şi mai ales apostila, 
ce pusese vlădica pe dânsa, cu admoniţiuni cătră pro
fesori, cari priviau pe însuş Lazăr, acesta se turbură. 
foarte şi adresându-se cătră petiţionari în faţa tuturor, 
le zise: *Auziţi, oameni buni! D-voastră mi-aduceţi în 
şcoală numai nişte bucheri, buşteni întunecaţi, şi-mi ce
reţi să-i liberez mai curând, fie şi mai neciopliţi. Apoi, 
bunii mei. creştini! D-voastră ştiţi, că preotul este făclia, 
care trebuie să lumineze pe om în toate căile sale; la 
el alergăm, ca să/ne aline durerile sufleteşti; el trebuie 
să ne îndulcească amărăciunile vieţii din lumea aceasta. 
Dară ca să fie un preot astfel, trebuie să fie om lumi
nat, şi lumina numai prin învăţătură se poate dobândi. 
Aşâ, dragii mei, adause Lazăr, dacă sunteţi creştini buni, 
lăsaţi să înveţe carte >
voiţi să-i aveţi preoţi cu suflet şi cu inimă; şi nu tri 
miteţi la vlădica să popească numai nişte vite necuvân- 

. tătoare".29
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cum se cade pe oamenii cari

Dupăcum ne putem convinge, pentru şcoală 
cepe conflictul între Moga şi Lazăr. Şi nu puteâ să fie 
pace între episcopul şi învăţătorul, ca şi la Blaj între 
episcopul Bob şi cei trei apostoli

se în-

ai neamului; între 
celce se gândiâ înainte de toate la sine, la mitra sa,
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la autoritatea sa arhierească, şi celce eră cu tot sufletul 
pentru cel mai puternic mijloc de a trezi şi lumină 
neamul, pentru şcoală, şi celce credeâ cu toată puterea

„Oameniimisiunea sa învăţătorească.sufletului său în 
spiritului n’au împărăţie pe această lume, dar acei cari 
domină într’ânsa se cuvine să nu uite, că aceia sunt^ 
suverani aiurea, suverani pânăla sfârşitul veacului .^ 

Şi fiindcă toată fiinţa lui Lazăr eră „transformată, 
spiritualizată de idealul, pe care-1 reprezintă, căruia i se 
consacrase", nu se pută răbdâ, ca înţr’o predică a sa, 
să nu vorbească despre drepturile politice ale Românilor 
în prezenţa episcopului, zicând, „că precum e adevarat, 
că ei au datorii de supunere cătră stăpânire, nu e mai 

că au şi drepturi a fi ocrotiţi de eapuţin adevărat,
deopotrivă cu ceilalţi supuşi ai ţării". ■ . ■

Episcopul îl chemă apoi în altar şi-l dojeni aspru pentr 
această nemaipomenită temeritate. Dar Lazăr îi răspunse 
cu aprindere şi nu se supuse. în urma acestei dojemr 

- nemeritate din partea umilitului episcop şi m urma ne
cazurilor sale amintite mai sus, se hotărî sa paraseasca 

' Sibiiul, de care legase cele mai mari nădejdi se 
tâmplase întocmai ca cu cei trei învăţători dela Blaj. 
Şi în sfârşit se hotărî să treacă munţii şi sa se aşeze n 
Bucureşti, unde, tot ca învăţător, avea să-şi desfaşure acti
vitatea cu mai mult noroc. „Precum Negru Vodă cu spada, 
aşâ Lazăr cu cartea în mână treci. muntdesaspuna 
Românilor de sub domnia Fanarioţilor, ca erau Roman • 

Celce „eră să fie episcop în Sibnu s a cobont ca 
dascăl sărac In Ţara-RomâneascJ. - Oheo^ Lazar 
a căruia statuie, de marmura alba ca sufletul sau s^ 
ridică în faţa celui dintâiu aşezământ român de cultura 

a tinerimii, în faţa Universităţii din Bucureşti.
'3
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Gheorghe Lazăr a venit ca pribeag, abiâ îmbrăcat , 
în haine proaste, fără nici un ajutor din partea nimănui, 
fără nici un viitor care să se deschidă înaintea Iui. A 
venit ducând cu dânsul numai învăţătura lui, care cu- 
prindeâ în sine ideile mântuitoare ale celor trei călugări 
şi preoţi săraci din Ardeal. Cu aceste idei mântuitoare 
şi cu nemărginita bunăvoinţă şi căldura sinceră, care 
stăteâ în sufletul său, a venit el la noi. Şi n’au trecut 
douăzeci de ani şi toată vieaţa românească a fost pre
făcută, şi în Muntenia şi în Moldova, prin acţiunea 
acestui pribeag sărman, coborît din Ardealul iobagilor. 
Iată, ce poate face idea în desvoltarea unui popor!"32
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Şi dupăce-şi împlini misiunea sa învăţătorească prin 
şcoala dela Sf. Sava din Bucureşti, se îmbolnăvi şi fu 
adus de fraţii săi, pe cari-i chemase întru ajutor, la Avrig, 
în locul naşterii sale, unde, 
de iubire, considerat de rude ca

„lipsit de o căutare plină 
o piedecă şi o năpaste 

— nici bani nu se pricepuse să adune acest rătăcit în 
lume" — muri în 17 septemvrie 1823. 1 se alese „teolo
gului Lazăr" un loc de odihnă de frunte în fata bi
sericii din Avrig, unde se înmormântă „prin preoţii Ioa- 
nichie Stanciu, Emolae Răduţ, Vasilie Popovici din Avrig 
împreună cu alţi 7 preoţi".33 I se aşeză la mormânt o 
cruce modestă de lemn,34 pe care eră gravat următorul 
epitaf, compus de însuş Lazăr:

„Vieţuitorule!
Stai puţintel şi ceteşte, 
Dup’aceea socoteşte 
Trista omului soarte, 
Nepregătitoarea moarte, 
Ce eşti tu, eu am fost,
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Aceasta învaţă de rost, 
Ce sânt eu acum vei fi, 
Când ceasul îţi va sosi.“ 

„Georgie Lazar 
Theol. Transilv.

N. 1779, M. 1823“.
în 1864 un elev al lui Lazăr, corniţele Carol Rosetti,

modest, prea de' îi vizită mormântul, şi aflându-1 prea
rând, îşi ţinu de plăcută datorinţă, a-1 infrumseţa, in 
semn de pioasă recunoştinţă faţă de învăţătorul sau de o î- 
nioară, prin o cruce de marmoră, pe care laşa sa se tran
scrie şi graveze epitaful de mai sus, iar peste mormânt aşeza 
o lespede mare de piatră, pe care lăsă să se sene cuvintele. 

„Precum Hristos, pe Lazaru din morţi a mviatu,
Asa tu România din somn ai deşteptatu .

Lui Georgie Lazaru a ridicatu acestu monumental şcolanul 
său Hagiul şMemsolimitu Carolu Comite de Rosetti.

La anul 1864“. ■ „ ,
învăţătorul Lazăr se stinse, „dar sufletul sau tr - 

cuse în aceia, cari-i sorbise caldul cuvânt de credinţa 
si acest suflet, care e al întregii şcoli ardelene, spiritul 
^ oMr p acel ce ne-a creat ceeace suntem şi da 

vieaţă pană astăzi cugetării conştiente romaneşti .

„rt„7s Sg&ft aa «»“*" “
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