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GHEORGHE LAZĂR
ÎNŞTIINŢARE
NOTA REDACŢIEI
În paginile următoare reproducem, în facsimil (cu mulţumirile noastre către Serviciul
Periodice, Foi volante de la Biblioteca Academiei Române pentru accesul la documentul original),
cele patru pagini tipărite, în urmă cu două veacuri, de Gheorghe Lazăr. Acest document reprezintă
certificatul de naştere al învăţământului superior filosofic în limba română şi am considerat că ar
prezenta interes reproducerea lui aşa cum este el, tipărit cu caractere chirilice. Mulţumim dlui Ovidiu
Grama, cercetător la Institutul de Filosofie şi Psihologie „Constantin Rădulescu-Motru” al Academiei
Române, pentru efortul depus în vederea unei reproduceri a anunţului lui Gheorghe Lazăr care să
permită distingerea slovelor originale.
Transcrierea cu litere latine a textului lui Gheorghe Lazăr, care se regăseşte în continuare la
rubrica „Restituiri”, este precedată de o scurtă lămurire, semnată I.B., şi provine din Convorbiri
literare, anul XXXVIII, no. 4, 1 aprilie 1904, p. 399–403.

I.B. = Ioan Bogdan (1864–1919), celebrul slavist şi academician, confirmat de opt ori, prin
decret regal, decan al Facultăţii de Filosofie şi Litere din Bucureşti, care a contribuit, printre altele, la
elaborarea primului regulament unic al facultăţilor de filosofie şi litere din Bucureşti şi Iaşi (1897) şi
a noii legi a învăţământului superior (1912), director, la acea dată, al revistei (după identificarea
făcută de fratele său, G. Bogdan-Duică şi G. Popa-Lisseanu, în Viaţa şi opera lui Gheorghe Lazăr
(Tipografia „Jockey Club”, Ion C. Văcărescu, Bucureşti, 1924, p. 17n).
Redacţia
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„ACADEMIA” LUI LAZAR LA 1818

În şedinţa Academieĭ Romîne dela 20 Iunie 1903 d-l Titu Maiorescu a presentat
şi dăruit pentru colecţiunile acesteĭ nstituţiunĭ cîteva acte şi scrisorĭ rămase dela
părintele săŭ Ioan Maiorescu. Între acestea se află o tipăritură de o însemnătate
mare pentru începuturile renaşteriĭ culturiĭ noastre naţionale; este o «Înştiinţare»
către «de toată cinstea vrednică tinerime» subscrisă de «Lazar», purtînd data 1818
August şi tipărită pe două foĭ în folio mic. În această Înştiinţare se arată întreg
planul de organizare al şcoalei luĭ Lazar, dela ceea ce numim astăzĭ învăţămîntul
elementar saŭ primar pană la «céle maĭ înalte tagme filosoficeştĭ... şi la tagmele
ĭuridiceşti», adecă învăţămîntul superior saŭ universitar.
Reproducem textul întreg al acestui document atît de preţios pentru istoria
şcoalelor şi a cultureĭ romîneşti a începutului secolului XIX. – I. B.
De mult izvor înfloririĭ
Vremea mă pusă la uĭtare.
O povaţă omeniriĭ
Dindu-m duh de răsuflare.

Sfîntă cîrjă păstoréscă
Luminatul Domnŭ Carage
Prin schyptru, slavă domnéscă,
Au pus-o spre paza mea.

Iară spre organ m’au întocmit,
Muzelor spre desfătare
Prea sfinţitul Mitropolit,
Bunul Părinte Nectarie,

Cununĭ dar de florĭ împletesc,
Din Olimb la toţĭ putere.
Voao întîiŭ vă typosesc
Tinerilor mîngîĭare!
ÎNŞTIINŢARE.
De toată cinstea vrédnică tinerime.

După ce s’au milostivit Dumnezeu, de cu sfînta sa şi atot putérnica milă aŭ
privit şi spre această patrie, şi o aŭ înfrumseţat, şi o au încoronat cu putére schyptruluĭ
prea luminatuluĭ şi înălţatuluĭ Domnuluĭ Domn, Ioannŭ Gheorghiu Caragea voevod,
precum şi cu pré vrédnici patrioţĭ Arhiereĭ şi maĭ marĭ Eforĭ Boerĭ, s’au început
apoĭ şi aicĭ a să ivi luceafărul mîngăĭariĭ, cu o de iznoavă sădire, plămădire şi de
mult poftită îndreptare a bineluĭ de obşte, care să fie Mărieĭ Sale pré luminatuluĭ
nostru Domn, precum şi Dumnélor cinstiţilor maĭ marĭ Eforĭ Boerĭ, spre pomenire
slăvită, Patrieĭ spre folos şi odihnă, ĭară pré înalteĭ Dumnezeirĭ spre slavă vecĭnică
şi necurmată. Pentru care deşteptaţĭ fiind Măririle sale şi învăţaţĭ prin bunele pilde
ale celorlalte némurĭ vecine, care să află bine încoronate cu străluciré cunoştinţelor,
s’aŭ îndemnat şi cu dreptul aŭ socotit, ca după ce aŭ chivernisit Patria cu alte maĭ
multe orînduelĭ vrédnice şi tămăduitoare, să o mai împodobéscă şi cu mijloacele
acélé, prin care ĭară să se dezvăléscă şi să să pue la lucrare scoposul strămoşăsc, ca
să poată apoĭ cu cuvînt pretenderisi întrarea în numărul şi ocolul cel proslăvit al
celorlalte popoare luminate, aflîndu-şĭ acolo trépta cea perdută a cinstiĭ strămoşăştĭ.
Patrii nu-ĭ poate fi tot una, măcar ce feliŭ de creştere vor priimì mădulările
următoare, nicĭ nu poate adiaforisì în cunoştinţa sufletuluĭ cea adevărată, pentru că
odihna eĭ cea din lăuntru, precum şi cea din afară, aşa şi binele cel de obşte precum
şi cel privat, staŭ cu créşteré tinerimeĭ următoare într’o analoghie pré strînsă legate.
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Din care pricină fieşte care Patrie, fieşte care stâpînire bine sistematisită, osăbit
privighéză, ba are a privighé pentru créşteré cé cuviincĭoasă a tinerilor următorĭ.
Această trebuinţă pré bine o cunoscură şi maĭ înainte moşi şi strămoşi noştri,
de unde în poftorite rîndurĭ, cu osăbite ostenelĭ, destul s’au trudit să pue maĭ sus
zisele mijloace în lucrare, şi cu adevărat să şi punea, de nu le înzădărnicea vrăjmăşia vremilor şi neprietinoasele stărĭ înprejur, în care maĭ în toate vécurile au
înotat Patria, precum dovedéşte Istoria eĭ însuşĭ [însăşi].
Într’acest féliŭ de prepastie gemù lungă vréme sfîntul cuget al vrédnicilor
Boerĭ Eforĭ Patrioţĭ, însă numaĭ potolit, ĭară nu de tot stins, pentrucă privind apoĭ
maĭ pre urmă Dumnezeĭasca milă, cu rază plină de mîngîĭare odihnită şi spre pravoslavnicul său popor, şi blagoslovindu-l cu o înţeléptă liniştită stăpînire a schyptruluĭ
pré luminatuluĭ nostru Domn şi milostiv Povăţuitoriŭ Ioannŭ Gheorghiŭ Caragé
Voevod, cé maĭ dintâiŭ şi maĭ ferbinte apucare şi îngrijire a Mării Sale, precum şi a
cinstiţilor maĭ marĭ Eforĭ Boerĭ, n’aŭ fost alta decît de iznoava ridicare şi puneré la
poftită lucrare a maĭ sus ziselor mijloace, adecă: şcoala cé mare Domnéscă întărindu-o,
înzestrîndu-o cu fél de fél de darurĭ şi împodobindu-o cu dascălĭ vrédnici şi profesorĭ
harnicĭ, care şi pănă acum, măcar că în scurtă vréme, destule pilde strălucitoare aŭ
pus la lumină, ĭară în curgeré vremiĭ mare foios poate să să aştepte Patrii, paradosind şi
scoţînd la lumină fél de fél de ştiinţe scumpe şi tămăduitoare.
Încă nu fu stîmpărat părintescul cuget al pré luminatuluĭ Domn şi al Blagocistivilor
Boerĭ, ci poftind Măria Sa să-şĭ facă o osăbită pomană şi nume în vécĭ proslăvit,
după ce aŭ privit la célélalte popoară şi limbĭ, maĭ ales evropeneştĭ (care afară de
limba cé ţigănéscă) toate să află bine împodobite cu şcolĭ marĭ şi Academiĭ de ştiinţe
strălucitoare, chiar în limbile lor, pentru procopsirea tinerilor, cu dreptu aŭ judecat
că cu ruşine vine unui popor şi ném, ce este aşa veichĭ, aşa vestit, proslăvit şi
înzestrat cu toate rodurile pămîntuluĭ, precum şi cu toate darurile duhovniceşti, cu
un cuvînt ném împărătesc, şi care acum să află chiar însuşĭ supt ocîrmuiré prea înaltuluĭ
schyptrul Mării Sale, să nu aibă şi el o şcoală maĭ de trébă, o Academie cu ştiinţă,
chiar în limba maiciĭ sale, ci să se lase maĭ slab, maĭ scăzut şi maĭ batjocorit, decît
toate célelalte limbĭ şi popoară ale féţii pămîntuluĭ.
Drept acéĭa prin Duhul Sfînt luminat fiind, de milostivul Dumnezeŭ întărit şi
povăţuit, numaĭ decît strajnic au şi poruncit Măria Sa ca să se pue tréba în lucrare,
orînduind şi dregînd cuviincĭoase case la Sfeti Savva, pentru aşezarea doriteĭ Academiĭ
cu ştiinţe chiar în limba rumînéscă, care din înalta mila Mării Sale şi cu ajutorĭul luĭ
Dumnezeŭ nu numaĭ că s’aŭ săvîrşit, dar s’au pus şi în lucrare. Care Academie, de
va avea noroc să fie mîntuită de gabalele neştiuţilor şi de sfaturile celor ce ştiŭ prea
multe, negreşit va pîşì pe cărarea surorilor eĭ.
Decĭ dară, ĭubită şi de toată cinsté vrédnică Tinerime! ĭată o epohìe noao, o
întîmplare strălucitoare, un glas dulce părintesc, supt pavăza schyptruluĭ Domnesc,
după care de mult oftară inimile Dumnévoastră, vă chiamă, vă strigă, părintéşte vă
înbrăţişéză: Veniţĭ toţi de toate părţile şi de toată staré, veniţĭ la izvorul tămăduiriĭ!
la Muzeu înfloririĭ! ca să ne înpărtăşim şi noĭ, acum măcar şi maĭ puţin, iară în
curgeré vremiĭ, cu împrumutate puterĭ ajutoraţi fiind, şi cu maĭ multe ştiinţe folositoare,
ca cu silinţa noastră şi purtarea cea tuturora bine plăcută, să putem aduce sporĭul şi
folosul cel răspunzătorĭu şi potrivit înaltuluĭ cuget al prea luminatuluĭ nostru
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Domn, precum al prea sfinţiţilor părinţĭ Arhiereĭ şi al cinstiţilor maĭ marĭ Eforĭ
Boerĭ, care au ostenit pentru binele nostru, ca îndemnarea noastră să le fie Măririlor
sale spre întréga mingîĭare, că nu le-aŭ fost ostenéla îndeşert, ĭară noao spre întemeĭare
şi folos arătîndu-ne în faptă ascultarea şi mulţămirea cea cuviincĭoasă.
Măririle sale aŭ făcut încă mai mult decît le era datoria părintéscă, prin care
s’aŭ pus acum zăgaz tuturor bîrfélelor, că doară n’am avea unde învăţa, ĭară sporĭul
saŭ nesporĭul, lauda saŭ defăimarea, care vom face cu purtarea saŭ neascultarea noastră
numai noao înşine vom avea a ni le înputà şi a răspunde şi înaintea luĭ Dumnezeu.
Vrémea tréce ĭute, nu să maĭ întoarce, ne fură şi aniĭ vieţiĭ cu sine, şi noĭ
rămînem tot lipsiţĭ şi neciopliţĭ; pentru acéĭa, grăbiţi-vă, nu întîrzĭaţĭ a vă arăta şi a
vă tréce la condica şcoaliĭ, ca apoĭ puindu-le toate la cuviincĭoasa orînduĭală, să
putem începe cu ajutorĭul luĭ Dumnezeu cît maĭ îngrab paradosirea matemilor după
rîndul maĭ jos însămnat:
A. Ceĭ maĭ slăbănogĭ saŭ de tot nedeprinşĭ să vor orînduì mai întîiŭ la alţĭ
dascălĭ maĭ jos, unde să vor învăţa:
1. Cunoaşterea slovelor şi slovinirea cuviincĭoasă.
2. Cunoaşterea numerilor şi întrebuinţarea lor.
3. Cetirea desăvîrşit.
4. Scrisoarea cu ortografia, şi de maĭ multe félĭuri.
5. Katehisisul şi istoria vivlicéscă, testamentul veichiŭ şi cel nou.
6. Gramateca şi Aritmetica încîtva, şi alte ştiinţe maĭ mici folositoare pruncilor.
B. După acéstea vor tréce la altă tagmă de învăţăturĭ, unde vor avé de a asculta:
1. Gramatica desăvîrşit, cu sintacsu dinpreună.
2. Poetica, cu mitologhiĭ şi Gheografiĭa globuluĭ pămîntuluĭ.
3. Retorica şi Istoria neamuluĭ cu a Patrieĭ dinpreună şi alte ştiinţe ce sînt de
trebuinţă spre înţelesul acestora.
C. Ceĭ maĭ de vîrstă şi deprinşĭ la acéstea toate vor avé de a auzi:
1. Aritmetica cu toate părţile eĭ.
2. Gheografia despre toată faţa pămintuluĭ, aşijderea cu toate părţile eĭ.
3. Gheometria teoreticéscă, Trigonometria, Alghebra şi altele.
4. Gheodezia saŭ Inţeneria cîmpului cu Iconomia şi Arhitectura.
D. Maĭ avînd apoĭ volnicie dela maĭ mariĭ Eforĭ Boerĭ, vom tréce şi la célelalte
maĭ înalte tagme filosoficeştĭ, fieşte care după rîndul săŭ, aşijderea şi la tagmele
ĭuridiceştĭ sau nomicà, care cum vor urma.
Pentru ceĭ ce vor să trécă la cinul preoţesc, să va orînduì osăbită vréme şi
ceasurĭ pentru ascultarea sfinteĭ teologhiĭ, dogmelor credinţiĭ şi cunoştinţa legiĭ
creştineştĭ şi altele maĭ multe trebuincĭoase.
Cu blagoslovenia prea sfinţii sale Părinteluĭ Mitropolit, Kyriu Kyr Nectarie
s’au dat întru întemeĭarea şcoaleĭ dela Besérica sfîntuluĭ Savva, prin
al Dumnévoastră prea plecatul
şi gata spre slujbă:
Lázar.
În Sfinta Mitropolie. S’aŭ typărit de Gheorghie biv 2 Vist. Typ. Rîm. 1818 Avgust (Gheorghie
fost visternic al doilea, tipograf dela Rîmnic).

