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Iniţ iativa Bibliotecii centrale 
regionale din Timişoara de a 
proceda la tipărirea unor lu
crări menite să creeze o ima
gine de ansamblu asupra tra
diţ iilor culturale ale regiunii 
Banat se înscrie în acţ iunea de 
valorificare, pe plan local, a 
moştenirii culturale din trecut.

In momentul de faţ ă ea dis
pune de un fond documentar 
(volume şi periodice) capabil să 
satisfacă necesităţ ile documen
tării specialiştilor, în deosebi 
în domeniul filologiei. De ase
menea dispune de un serviciu 
bibliografic specializat care 
uşurează simţ itor activitatea 
cercetătorilor.ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

IgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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La alcătuirea prezentei lu
crări Biblioteca şi-a adus con
tribuţ ia sa în sensul că ne-a 
oferit posibilitatea documen
tării, dispunînd de ediţ iile 
Ţ ichindeal şi de celelalte lu
crări privitoare la activitatea 
acestui cărturar bănăţ ean.
Ţ inem să exprimăm, cu acest 
prilej, cele cuvenite Bibliotecii 
centrale regionale, 
grija cu care s-au păstrat şi 
s-au achiziţ ionat toate acele 
documente privitoare la cultura 
română din Banat, dar mai ales 
pentru grija deosebită faţ ă de 
mărturiile literare ale acestei 
regiuni.

pentru
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„SăsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA se aducă poporul 
cest neglect in calea cul
turii mai departe, să fie 
de o lăture celorlalte 
naţ ii, care lui încă sunt 
datoare mulţ emire pen
tru lumina cu carea ele 
lucesc."

Ţ ICHINDEAL, Adunare 
de lucruri moraliceşti, 
Buda, 1808.



Mişcarea culturală, socială şi naţ ională a ro
mânilor bănăţ eni de la sfîrşitul veacului al 
XVIII-lea  şi începutul celui de al XlX-lea cu
noaşte în persoana lui Di  mi  trie Ţ ichindeal pe 
unul dintre reprezentanţ ii ei de frunte ; de ase
menea, începînd din anul 1838, cînd Heliade îi  
retipăreşte ihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAFabulele, şi sfîrşind cu 1885, cînd 
preotul Russu din Arad dă o nouă ediţ ie, falsifi
cată, prezentîndu-1 pe autor drept un plagiator 
nepriceput, Ţ ichindeal reţ ine atenţ ia celor mai 
reprezentativi scriitori ai literaturii române, 
este un model de patriotism şi de sacrificiu în 

numele unei idei nobile.

Mihai Eminescu i-a cunoscut lucrările, şi-a dat 
seama de rolul pe care la vremea sa l-a jucat 
în cultura noastră şi de aceea ne-a lăsat una 
dintre cele mai laconice dar preţ ioase caracte
rizări, încadrîndu-1 între cei care au scris o limbăZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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„ca un fagure de miere" şi au crezut intr-un 
ideal măreţ; în 1870 îl acoperea cu lauda sa. 
în ihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAEpigonii, cînd îl numea „Cichindeal gură de 
aur".

Desigur că nici după 1885 aprecierea sa n-a 
dispărut cu totul. Ea avea să fie făcută la. 
29 martie 1892, chiar în cadrul Academiei Ro
mâne, de către unul dintre cărturarii de frunte 
ai Ardealului, Iosif Vulcan, care i-a consacrat 
discursul său de recepţ ie.

De atunci însă, exceptîndu-i pe bănăţ eni, fi 
gura lui Ţ ichindeal a interesat din ce în ce mai 
puţ in, poate că ar fi dispărut aproape cu totul 
din conştiinţ a publicului, dacă n-ar fi existat 
cunoscuta apreciere a lui Eminescu.

Se vorbeşte din ce în ce mai puţ in despre el, 
se scrie doar din cînd în cînd, iar lucrările mai 
noi de literatură română modernă fie îi amin
tesc numai numele, fie îi consacră doar cîteva 
cuvinte. Există, ce-i drept, unele lucrări mai 
vechi, care scot în evidenţ ă rolul lui Ţ ichindeal 

în cultura noastră, uneori chiar îi exagerează 
meritele, dar lipseşte lucrarea care, în mod 

obiectiv, să arate în ce constă aportul său la vo
lumul de Fabule, rit de aproape a mers de 

Obradovici şi unde intervine contribuţ ia sa ori
ginală. O astfel de lucrare poate să rezulte nu
mai din compararea ediţ iei Russu, din 1885, cu 

cea din 1814 şi cu o ediţ ie Obradovici. Rezultatul 
acestei comparaţ ii, anticipăm, va fi în favoarea, 
lui Ţ ichindeal. Iată de ce în lucrarea noastră 
vom insista în mod deosebit asupra acestui lu
cru şi, bineînţ eles, raportîndu-ne şi la celelalteZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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lucrări ale sale, vom căuta să stabilim locul ce-i 
ocupă neobositul cărturar bănăţ ean în cultura 
română.

Dimitrie Ţ ichindeal este unul din adepţ ii 
mişcării culturale de luminare a românilor din 
Transilvania, cunoscută în istoria culturii 
noastre sub denumirea de Şcoala ardeleană. 
Alături de Mihail Roşu, Paul Iorgovici, Constan
tin Diaconovici-Loga, el reprezintă ideologia lu
minilor în Banat şi, totodată, spiritul de redeş
teptare naţ ională a românilor bănăţ eni. Dar, în 

timp ce Micu, Şincai, Maior, în vederea redac
tării lucrărilor lor au cercetat bibliotecile mari 
din Europa, au apelat la documente dintre cele 
mai felurite, Ţ ichindeal s-a gîndit la mijloace 
mai modeste, la traduceri şi adaptări din litera
tura sîrbă, socotindu-le a fi mai apropiate, mai 
utile pentru neamul său aflat într-o stare cul
turală mai înapoiată ; de aci provine preocupa
rea sa pentru îndrumări şi sfaturi, urmărind să-i 
ridice pe români între naţ iunile culte ale Euro
pei. Aşa se explică ecoul pe care l-au găsit în 
sufletul său cuvintele adresate de Dositei Obra- 
dovici sîrbilor, aflaţ i într-o situaţ ie asemănătoare 
cu românii. Adaptînd textul sîrbesc la poporul 
nostru, el i se adresa naţ iunii române cu îndem
nul de a se lumina, pentru că numai astfel va 
putea să se ridice în faţ a lumii şi să fie demnă 
de strămoşii săi romani.

„Mintea ! mărită naţ ie daco-românească în 

Banat, în Ţ ara Românească, în Moldova, în 

Ardeal, în Ţ ara Ungurească, mintea ! Cînd teZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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îsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

vei lumina cu învăţ ătura, cu luminatele fapte 

bone, te vei uni, mai aleasă naţ ie nu va fi  pe 
pămînt înaintea ta de cum tu vei fi  oculiruit în 
turpina în carea ai căzut. Că faptele bune sînt ţ ie 
firească omenie. Mărirea, însufleţ irea cea mare, 
bărbăţ ia, aceastea sînt faptele bune ale stră

moşilor tăi, adecă ale romanilor celor bătrîni, 
aceastea sînt diamanturile ceale scumpe; însă 
e de lipsă ca mîna înţ elepciunii să le speale, 

curăţ ească şi să le netezească şi strălucitoare să 

le facă."  1
Nu numai în textul citat, ci în toate lucrările 

sale, în întreaga sa activitate culturală şi didac
tică, alături de ceilalţ i corifei ai Şcolii ardelene, 

a susţ inut ideea unităţ ii naţ ionale a românilor 
de pretutindeni, emanciparea noastră naţ ională. 

In opera sa îşi găsesc expresie năzuinţ ele mase

lor populare din Banat spre luminare şi spre 
unitate naţ ională, într-o perioadă în care acţ iu

nile de deznaţ ionalizare întreprinse de imperiul 
habsburgic îmbracă cele mai felurite forme.

Ţ ichindeal îşi desfăşoară activitatea într-un 
moment crucial din istoria românilor bănăţ eni, 
hotărîtor pentru viitorul lor naţ ional. O scurtă 

privire asupra acestui moment istoric va pune 
şi mai clar în lumină rolul jucat de cărturarul 

bănăţ ean în mişcarea noastră naţ ională şi cul
turală.

Vreme îndelungată Banatul a trebuit să su
porte asuprirea turcească. De nenumărate ori a 
fost teatrul de luptă al turcilor cu austriecii, ceea 

ce a avut drept urmare pierderea unui număr

1 Dimitrie Cichindeal, ihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAFiiozoficeşti şi politiceşti 
prin Fabule moralnice învăţ ături, Buda, 1814.ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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însemnat 'din populaţ ia românească şi sărăcirea 
celei care a supravieţ uit. Spre deosebire de 

Transilvania, el a rămas mai mult timp sub ocu
paţ ia Austriei şi numai din 1779 o parte a sa 

a fost încorporată la Ungaria. Pentru a avea 
mai multe braţ e de muncă pe care să le folo
sească în vederea exploatării solului şi subsolu

lui de aci, dar şi pentru a-i diviza pe români, 

austriecii au recurs la cunoscutul procedeu al 
colonizărilor. în masa compactă de români ei au 

colonizat sate întregi cu populaţ ie germană, din 

rîndul căreia recrutau elementele necesare con
ducerii administrative. Începînd cu anul 1690 
vine în Banat un mare număr de sîrbi cărora, 

la 20 august 1691, prin diploma leopoldină, li  se 
acordă dreptul de a pune arhiepiscopul lor, 

acesta, la rîndul său, avînd puterea „de a dispune 
de toate bisericile de ritul oriental, de a rîndui 

preoţ i sîrbi în oraşe şi sate şi a dispune de toţ i 

cîţ i mărturisesc religiunea greco-ortodoxă.

Românii bănăţ eni, fiind mai toţ i de religie 

ortodoxă, au trecut, în felul acesta, sub păsto

rirea bisericii sîrbeşti de la Carloviţ . Această 

tactică a habsburgilor urmărea să atenueze con

flictul dintre imperiu şi populaţ ia sîrbă, care 

lupta pentru drepturile sale naţ ionale, pe de o 

parte, iar pe de altă parte să abată atenţ ia ro

mânilor de la lupta principală pe care trebuiau 

s-o ducă împotriva austriecilor şi să-i pună în 

conflict cu un popor la fel de asuprit din punct 

de vedere naţ ional şi social. Era, cu alte cu

ce î

1 Apud X. Vuia, ihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAŞcoalele româneşti bănăţ ene in 
secolul XVIII. Studiu istoric, Orăştie, 1896.
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vinte, o aplicare a cunoscutului principiu al 
marilor imperii : „Divide et impera“ .

Feţ ele bisericeşti de la Carloviţ şi-au luat 
imediat rolul în serios ducînd, potrivit porunci
lor primite de la habsburgi, o politică de înă
buşire a oricărei încercări de manifestare a 
spiritului naţ ional românesc. Ani de-a rîndul a 

trebuit să se lupte împotriva asupririi naţ ionale 
şi sociale exercitată de episcopii sîrbi. Intrigilor  

puse la cale de aceştia le-au căzut victimă nu
meroşi cărturari bănăţ eni animaţ i de idealul 
luptei pentru trezirea conştiinţ ei noastre naţ io
nale. Cele mai nefaste urmări ale păstoriei 
sîrbeşti au constat însă în împiedicarea dezvol
tării culturii şi a învăţ ămîntului în limba română.

După 1779, folosindu-se de fondurile mate
riale bisericeşti, exploatatorii de naţ ionalitate 
sîrbă aparţ inând clerului au putut să-şi cumpere 
averi mari şi să intre în rîndurile celor ce de
ţ ineau puterea politică în statul ausţ riac. In 

felul acesta posibilităţ ile de asuprire naţ ională 
şi socială a românilor au crescut enorm.

In ciuda acestor greutăţ i, către sfîrşitul seco
lului al XVIII-lea, asistăm la afirmarea din ce 

în ce mai insistentă a românilor bănăţ eni ca o 
naţ iune puternică, numeroasă, cu drepturi legi
time asupra unui teritoriu pe care se găseau de 

atîtea veacuri. Situaţ ia grea în care se afla 

imperiul i-a determinat pe conducătorii lui să 
recurgă la anumite măsuri care au permis dez
voltarea, în limitele necesare, a românilor.hgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1gfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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. 1 Cf. G. Popovici, ihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAIstoria românilor bănăţ eni, 
Editura autorului, Lugoj, 1904, p. 349.:
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Războaiele Austriei cu Turcia şi cu Franţ a 
au adus imperiului pagube materiale serioase, 
inclusiv pe teritoriul Banatului. Astfel, războiul 
contra turcilor, declarat în 1788, a avut drept 
rezultate : 40 000 morţ i, 25 000 răniţ i şi chel
tuieli de 70 000 000 florini. Războiul lui Fran- 
cisc I cu Franţ a a înghiţ it 5 000 ostaşi, 1 000 cai 
şi 4000000 florini.

în războaiele cu Napoleon austriecii au emis 
1 060 milioane bilete negre, 350 milioane monede 
de aramă. A fost un adevărat faliment care a 

produs o mare sărăcie şi o mizerie cruntă în în
treg imperiul austriac. în felul acesta împăraţ ii 
austrieci s-au văzut nevoiţ i să ia o serie de mă
suri care să refacă şi să sporească bogăţ iile 
ţ ării.

Aşa se explică măsurile imperiale pentru dez
voltarea învăţ ămîntului; ele erau determinate, 
în ultima instanţ ă, de dorinţ a de a avea oameni 
luminaţ i, care să producă bogăţ ii cît mai multe. 
De acest lucru şi-au dat seama sfetnicii cei mai 
apropiaţ i ai Măriei Tereza. Astfel, într-un ra
port al său către împărăteasă, Kaunitz arăta că 

dezvoltarea industrială a imperiului nu se poate 
produce decît dacă se iau măsuri pentru dezvol
tarea culturii, iar aceasta, la rîndul său, pre
supune lărgirea învăţ ămîntului. Industria şi cul
tura nu pot înflori într-o ţ ară în care domină 
neştiinţ a.2ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

i

1 G. Popovici, ihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBALucr. cit., p. 354, 358.
2 Cf. Romul Munteanu, Contribuţ ia şcolii arde

lene la culturalizarea maselor, Editura de stat di
dactică şi pedagogică, 1962, p. 34.gfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Iosif al II-lea s-a sprijinit şi el pe şcoală, cu 
scopul de „ a crea pentru statul său o sin
gură categorie de ascultători supuşi, de Unter- 
tani gata de bir şi de miliţ ie^, constată Nicolae 
Iorga.

Reformele cu caracter iluminist, petrecute în
deosebi sub Iosif al II-lea, se datoresc, deci, 
necesităţ ilor de a ridica imperiul din punct de 

vedere economic. Se simţ ea tot mai mult nevoia 
de a avea cetăţ eni pricepuţ i, indiferent de na
ţ ionalitate, care, lucrînjd în întreprinderi, să 
mărească veniturile statului. 2

La aceasta se adaugă dorinţ a de a împiedica 
apariţ ia unor mişcări sociale ca cea de la 1784, 
precum şi influenţ a ideilor iluminismului fran
cez, care cuprindeau, treptat, Europa, în ciuda 
unor serioase oprelişti.

Apar, în aceste condiţ ii, atît pentru români, 
rit şi pentru celelalte naţ iuni asuprite din impe
riul austriac, unele posibilităţ i de dezvoltare.

Pentru românii bănăţ eni se crează, din mo
tivele arătate, şcolile grănicereşti. In 1763 Maria 

Tereza înfiinţ ează în Banat treisprezece şcoli 
ale căror spese materiale erau suportate de im
periu. Acţ iunea începută este continuată de fiul  
său, Iosif al II-lea, urmărind aceleaşi scopuri, 
dar într-o formă ceva mai deghizată.

S-a vorbit mult în trecut despre generozitatea 
habsburgilor faţ ă de români, manifestată mai 
ales prin crearea acestor şcoli. Există însă docu-ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

igfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

'

r /
:

;. i

'i 1 Nicolae Iorga, ihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAIstoria învăţ ămîntului românesc, 
Editura Casei Şcoalelor, Bucureşti, 1928, p. 123.

2 Cf. Romul Munteanu, Lucr. cit., p. 37.

:•
;

|

114
\

i

?



mente ale vremii care dovedesc că nimic nu s-a 
făcut din generozitate, că oficial li se spunea 
românilor una, iar practic se întîmpla cu totul 
altceva. Obiectivul principal era germanizarea 
naţ ionalităţ ilor, iar nu dezvoltarea în spiritul lor 
specific. Şcolile naţ ionale au fost privite de către 
autorităţ ile habsburgice ca o piedică şi „nicicînd 
nu erau considerate ca egal îndreptăţ ite cu cele 
germane.

Istoricul Helfert în „Die ihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAGriindung der 
osterreichischen Volksschule durch Maria Te
reziaPraga, 1860, p. 428, arată că aceste şcoli 
erau socotite drept o sarcină care stă pe capul 
comunelor militare.2 Hetzel, în Geschichte und 

Statistik des Volksschulwesens, Temelsvar, 1873, 
p. 89, afirmă textual : „Se zicea public că limba 

maternă în şcoale, numai de aceea trebuie folo
sită, ca prin ea pruncii negermani să-şi însu
şească limba germană ; s-a tolerat limba pro
vinciei ca un ce necesar neplăcut şi ca un mijloc 

al scopului germanizării“ . 3

O Rezoluţ ie imperială din 4 iulie 1764 preve
dea că în fiecare comună şi în fiecare companie 
să fie numit un învăţ ător german, a cărui misiune 
era de a-i învăţ a pe români limba germană. 4

Ou toate că tendinţ a de germanizare s-a mani
festat puternic, şcolile grănicereşti au jucat un 

rol însemnat în viaţ a culturală a românilor bă-A

u  hgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA1

1 I. Vuia, Şcoalele româneşti bănăţ ene în sec. 
XVIII. Studiu istoric, Orăştie, 1896, p. 57.

2 Ibidem, p. 57.
3 Apud I. Vuia, Lucr. cit., p. 58.
4 Cf. Romul Munteanu, Lucr. cit., p. 99.gfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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năţ eni.srqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Ele au contribuit  la crearea unei intelec
tualităţ i caro avea să propage cultura şi ştiinţ a, 
la nivelul posibilităţ ilor existente, în rîndul 
populaţ iei române care era extrem de puţ in 
instruită.

Nu se poate trage însă concluzia că pînă la 
apariţ ia acestor şcoli învăţ ămîntul românesc ar 

fi  fost inexistent.

Pe baza unor inscripţ ii aflate la biserica din 
Lugoj, I. Vuia 1 a demonstrat că pînă la 1760 

s-a folosit în scris limba română şi, ca urmare, 
trebuie să fie existat şi şcoli la care se învăţ a 

limba naţ ională. El îl citează apoi pe S. M. 
Hetzel, care în ihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAGeschiclite und Statistik des 

Volksschulwesens, Temesvar, 1873, afirmă că la 
Mehadia, pe la 1748, românii au avut o şcoală 
naţ ională şi n-a existat nici una germană. De 
aici I. Vuia trage concluzia firească potrivit 

căreia „primele şcoli întemeiate în Banat au fost 

cele româneşti

Mai tîrziu, adîncind cercetările, învăţ atul ro

mân Nicolae Iorga a ajuns să descopere că prima 

şcoală românească din Banat a fost înfiinţ ată în 

1736 la Iredişte, lîngă Lugoj, de către diaconul 

Loga, venit de la mînăstirea Tismana.2

Argumentele de mai sus permit să se tragă 

concluzia că apariţ ia învăţ ămîntului românesc 

din Banat nu poate fi  pusă pe seama acţ iunilor 

întreprinse de către habsburgi. Ei n-au făcut 

altceva decît să-l dezvolte, să-l impulsioneze,

r
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i I. Vuia, Lucr. cit., p. 23.
2 Nicolae Iorga, Istoria învăţ ămîntului românesc, 

Editura Casei Şcoalelor, Bucureşti, 1928, p. 83.
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să-l organizeze pe baze noi, dar nu în mod dez
interesat, ci pentru atingerea scopurilor arătate 
anterior.

Acţ iunea de răspîndire a culturii în Banat a 
cuprins şi alte sectoare decît cel al învăţ ămîntu- 

lui. Amintim, între altele, răspîndirea cunoştin
ţ elor ştiinţ ifice, combaterea superstiţ iilor, a 
obscurantismului. Se observă, atît la reprezen
tanţ ii Şcolii ardelene, cît şi la adepţ ii lor din 
Banat, o influenţ ă certă a iluminismului 
european.

Acţ iunile întreprinse de cărturarii bănăţ eni nu 
trebuiesc puse însă numai pe seama influenţ ei 
iluminismului, ci e necesar să avem în vedere 
mai ales cerinţ ele locale. In Transilvania, dar 
mai ales în Banat, factorii locali au jucat un rol 
hotărîtor în activitatea iluminiştilor. Această 
activitate era cerută şi stimulată în primul rînd 

de necesitatea de a trezi conştiinţ a naţ ională a 
poporului român, ţ inut în lanţ uri atît de 

habsburgi cît şi de biserica sîrbească. Ca urmare, 
iluminismul bănăţ ean, cum de altfel s-a întîm- 
plat şi cu cel ardelean, va avea un pronunţ at 

caracter naţ ional, care se va resimţ i şi în lucră
rile lui Dimitrie Ţ ichindeal. El nu este un ilu
minism de tip iozefinist, menit să stăvilească 
revoluţ ia, ci, mai de grabă, se apropie de iz
voarele originare franceze, dar fără să se identi
fice cu ele.

Datorită situaţ iei speciale a românilor din 

Transilvania şi Banat — lipsa de drepturi naţ io
nale, deşi alcătuiau majoritatea covîrşitoare a 
populaţ iei din teritoriile respective — ilumi
nismul va deveni la noi „o puternică armă de

i

2 — Dimitrie Ţ ichindeal f7



luptă naţ ională şi socială a unui popor asuprit 
dc veacuri“ .

Iluminismul nostru din Banat se va apropia 
ca şi cel al sîrbilor, a căror situaţ ie în imperiu 
era identică, mai de grabă de cel francez decît de 
cel iozefinist; va avea, deci, un caracter revo
luţ ionar, cel puţ in sub aspectul luptei pentru 
drepturi naţ ionale şi nu unul de stăvilar al 
revoluţ iei, cum era menit cel din Austria.

Dimitrie Ţ ichindeal, alături de Diaconovici 
Loga, Iosif şi Paul Iorgovici, este un reprezen
tant de seamă al unui astfel de iluminism în 

Banat, un continuator al Şcolii ardelene. în
treaga sa activitate se va desfăşura, deci, în spi
ritul iluminismului devenit o armă în lupta 
românilor pentru dobîndirea drepturilor naţ io
nale şi sociale. Cele mai multe persecuţ ii de care 
a avut parte în zbuciumata şi scurta sa viaţ ă, 
vor avea drept cauză tocmai această orientare 
nouă, se vor datora devotamentului cu care va 

apăra cauza naţ ională şi socială a confraţ i
lor săi.gfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Aşa cum s-a întîmplat cu cei mai mulţ i dintre 
vechii noştri cărturari, o seamă de date biogra
fice în legătură cu Ţ ichindeal ne lipsesc. Multe 
momente din viaţ a sa au rămas necunoscute şi 
dacă n-ar fi semnat cele cîteva lucrări ale sale, 
dacă arhivele străine n-ar fi păstrat din întîm-
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4 hgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAi Romul Munteanu, ihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAContribuţ ia şcolii ardelene 
la culturalizarea maselor, Editura de stat didactică 
şi pedagogică, 1962, p. 53.
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piare cîteva acte privitoare la viaţ a sa, dacă 
Vulcan n-ar fi dat la lumină cîteva scrisori că
tre tatăl său, biografia lui Ţ ichindeal ar fi ră
mas pentru noi o adevărată enigmă. Şi aşa, cu 
destulă greutate, se poate reconstitui în liniile  

ei cele mai generale.
Nu avem încă documente sigure cu privire la 

locul şi data naşterii sale. în legătură cu locul 
naşterii toţ i biografii săi au căzut de acord că 
este Becicherecul Mic, de lîngă Timişoara, dar 
aceasta nu pentru că ar exista vreun document. 
Biserica din Becicherec păstrează materialele 
numai din 1780, iar în ele aflăm menţ ionat nu
mele Gheorghe Cichindeal de trei ori, între 
1813—1814, cînd, se ştie, Dimitrie se afla la 
Arad. Becicherecul Mic a rămas ca loc al naşterii 
sale, deoarece aici şi-a petrecut cei mai mulţ i 
ani din viaţ ă, aici s-a retras de la Arad şi a 

fost înmormîntat.
în ceea ce priveşte data naşterii, ţ inînd cont 

de vîrsta la care se putea merge la studii, cre
dem că trebuie acceptat anul 1775, stabilit de 

Iosif Vulcan 2 şi de Nicolae Iorga.
Tatăl său se numea Zaharia, era originar din 

Becicherecul Mic, după mărturisirile făcute de 

bătrîn localnic lui Iosif Vulcan. A fost tot 
preot, dar nu la Becicherec, ci în altă parte, pro
babil în vreun sat din împrejurimi, aproape de 
Timişoara. îndemnul ca mai tîrziu Dimitrie să

1 Traian Topliceanu, ihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBADimitrie Ţ ichindeal, Edit 
„Tipografia românească", Timişoara, f. a., p. 6.

3 Iosif Vulcan, Dimitrie Cichindeal, discurs de 
recepţ iune, Bucureşti, 1893, p. 13.

3 Nicolae Iorga, Istoria literaturii române in se
colul al XVIU-lea, voi. II., Bucureşti, 1901, p. 421.hgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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urmeze teologia şi să se consacre carierei preo
ţ eşti va fi venit de la tatăl său, care-şi dăduse 

seama că pentru momentul istoric dat misiunea 
preoţ ilor români nu se putea rezuma numai la 
oficierea slujbei, a cununiilor, botezurilor şi în- 
mormîntărilor. El a contribuit la educarea fiu

lui în spiritul dragostei faţ ă de poporul căruia 
aparţ inea şi-i va fi insuflat acea dîrzenie, acea 

tărie de caracter necesare în luptele cu adver
sarii. De asemenea, spiritul laic al viitorului 
scriitor, dascăl şi preot încă din cadrul familiei 
a început să se formeze. De la tatăl său va fi  

moştenit şi darul vorbirii, de la el va fi  învăţ at 

să transforme predicile în adevărate pledoarii 
pentru cauza naţ ională a românilor şi să combată 
superstiţ iile, obscurantismul.

Celălalt fiu al lui Zaharia, Gheorghe Ţ ichin- 
deal, era mai în vîrstă decît Dimitrie şi a îmbră

ţ işat tot cariera preoţ ească. A servit ca preot la 
Bulza din 18 decembrie 1813 şi pînă la 24 de

cembrie 1816, cînd a murit. Probabil că era for
mat în acelaşi spirit ca şi fratele său, nutrea 
aceleaşi gînduri şi sentimente, de vreme ce a 

venit în Bulza nu de bună voie, ci pedepsit de 

către episcopul sîrb de la Timişoara. A avut fa
milie, soţ ie şi copii, dar a lăsat-o la Becicherec, 

sperînd că episcopul îl va transfera iarăşi în sa
tul său.1

Mama fabulistului s-a numit ihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAElena. Era o fe

meie provenită din familie de ţ ărani din Beci- 

cherecul Mic, fără cultură, dar nu şi străină de 

preocupările soţ ului. A îndrăgit cartea şi a fost

Cf. Iosif Vulcan, Lucr. cit., hgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAp. 11.ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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în acelaşi gînd cu Zaharia, cînd acesta a hotărît 
să-şi îndrume băieţ ii spre cariera preoţ ească, 

sperînd că astfel vor reuşi să trăiască mai uşor 
decît părinţ ii săi.

Cu siguranţ ă că primul contact al lui Dimitrie 
cu slovele a avut loc în casa părintească, fie sub 

supravegherea tatălui, fie sub cea a fratelui mai 
mare, Gheorghe. Studiile oficiale şi le-a început 

în satul natal, dar fără să aibe posibilitatea să 
înveţ e carte românească. Învăţ ămîntul primar se 
făcea în limba sîrbă, dar totodată, din ordinele 

date de Maria Tereza şi Iosif al II-lea, copiii tre
buiau să-şi însuşească atît limba germană cît şi 
elemente ale culturii clasei stăpînitoare a impe
riului. Cunoaşterea limbii sîrbe şi a celei ger

mane a început, deci, de pe băncile şcolii din 
Becicherecul Mic.

Studiile care au urmat celor din satul său au 
fost la gimnaziul din Timişoara. 1 După absol

virea gimnaziului nu se mai ştie precis ce 
şcoală a urmat. In orice caz, fie că a urmat vreun 

curs ce se cerea pentru a fi  învăţ ător, fie că a 
rămas numai cu studiile primare şi gimnaziale, 

Ţ ichindeal n-a îmbrăţ işat, la început, cariera 
preoţ ească, aşa cum era voinţ a familiei, ci pe 
cea didactică. Pînă la data cînd îl aflăm învăţ ător 
la Belinţ (1794) trebuie să fi  servit învăţ ămîntul 

şi în altă parte, socotindu-i durata studiilor fie 

şi pe o perioadă de zece ani, ceea ce e puţ in 

probabil. Documentele îl pomenesc ca învăţ ător 

la Belinţ , în continuare, la Beregsău, dar de si

gur că a mai funcţ ionat şi în alte sate bănăţ ene

Traian Topliceanu, ihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBALucr. cit., p. 7.ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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contribuind, paralel, la răspîndirea cărţ ii şi îm- 
brăţ işînd cariera de traducător, care adapta căr
ţ ile scriitorului sîrb Dositei Obradovici la nece
sităţ ile spirituale ale poporului român.

Intre timp s-a şi căsătorit. Soţ ia sa era o con- 
săteancă, fiica preotului sîrb Nadaşchi din Beci- 
cherecul Mic. N-a avut parte de o căsătorie fe
ricită, deoarece, în urma unei boale necunoscute, 

soţ ia a trebuit să zacă mulţ i ani oloagă. Din acest 
motiv nici n-a putut-o duce cu sine la Arad, în 
timpul cît a fost profesor.

Din corespondenţ a sa cu Moise Nicoară, re
iese că, deşi bolnavă, scriitorul n-a părăsit-o 
niciodată. Dimpotrivă, timp de doi ani (1815— 

1817) cît a mai stat la Becicherecul Mic, spre 
sfîrşitul vieţ ii, avea încredere deplină în ea, ce- 
rîndu-i ajutorul în rezolvarea unor probleme ale 
luptelor naţ ionale. Cînd e plecat de acasă, ea îi  
ţ ine la curent pe tovarăşii săi de luptă cu anu
mite secrete pentru care soţ ul trebuia să obţ ină 
sprijinul lor. Pe Moise Nicoară îl informează în 
legătură cu modul în care va trebui să acţ ioneze 
pentru a-1 sprijini pe Ţ ichindeal în 1815, cînd se 
afla la Viena, în audienţ ă la împărat.

Din această căsătorie a rezultat un copil faţ ă 
de care Dimitrie a manifestat tot timpul o grijă 
deosebită.

Abia în 1801 se hotărăşte să se facă preot şi 
în acest scop pleacă la Timişoara, unde studiază 
timp de şase luni2. Aici are prilejul să asculte 
cursurile a doi profesori, care au contribuit la

rZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
:

!

1

i
i

1 Vezi Dr. Cornelia C. Bodea, ihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAMoise Nicoară, 
Partea I, Diecezana, Arr  d, 1943, p. 159.

2 Cf. Iosif Vulcan, Lucr. cit., p. 13.gfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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înzestrarea învăţ ămîntului din Banat cu cărţ ile 
necesare : Pavel Chenghelaţ i, doctor în teologie 

şi Mihail Martinovici. Ultimul, în 1776 a tradus 
din limba sîrbă în limba română ihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA„Normalul",  

carte care se folosea în cea mai mare parte a 
şcolilor româneşti din Banat. Din „înainte cu- 

vîntarea" la Sfaturile înţ elegerii cei sănătoase, 
tipărită la Budapesta în 1802, reiese că Ţ ichin- 

deal a rămas de-a dreptul încîntat de învăţ ătu
rile primite la Timişoara din partea acestor doi 
cărturari.

„Şi pre aceşti doi învăţ ători luminaţ i, cu cît 

mai mult îi ascultam, cu atîta mai mult mul- 
ţ emesc lui Dumnezeu, celui ce au dat noaă pre 

aşa grădinari, care curăţ esc inimile noastre de 
pălămida neştiinţ ii şi a înşertatei credinţ i şi 
toarnă într-însa adevărul credinţ ei cei adevă

rate şi înrădăcinează iubirea de oameni/4

Cum se poate vedea şi din citatul de mai sus, 
Ţ ichindeal admira la cei doi dascăli ai săi zelul 
cu care ei propovăduiau învăţ ătura, fără să fie 
închistaţ i cu totul în dogmele bisericeşti, stră

duinţ a de a combate superstiţ iile şi obscurantis
mul. în acelaşi timp şi-a dat seama că învăţ ă

tura lor era folositoare nu numai viitorilor  teo

logi, ci şi celorlalţ i români din Banat, rămaşi în 

urma altor popoare în privinţ a ştiinţ ei. Pavel 

Chenghelaţ i şi Mihail Martinovici spune el — 

sînt o adevărată binefacere pentru românii din 

Banatul Timişoarei : „  ... care sîntem afară de 

alte noroade întru ştiinţ e.Au  hgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAi

1 Dimitrie Ţ ichindeal, Sfaturile înţ elegerii cei 
sănătoaseBuda, 1802, (Înainte cuvîntare).ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Cu cele şase luni de teologie cărturarul bănă
ţ ean îşi încheie studiile oficiale. Atît înainte, cit 
şi după studiile teologice, el a avut însă posibi
litatea să-şi însuşească un frumos volum de cu
noştinţ e, deoarece era un cititor neobosit şi în
văţ ase limbile : sîrbă, germană, maghiară, la
tină şi greacă, fapt care reiese din lucrările sale, 
dar mai ales din proiectele de traduceri. Dis- 
punînd de aceste instrumente necesare culturii, 
dar şi de o inteligenţ ă rară, el a reuşit să devină 
unul dintre oamenii cei mai culţ i ai Banatului 
de la începutul secolului al XlX-lea.

După absolvirea teologiei, s-a întors, în 1802, 
la Becicherecul Mic, dar nu ca preot, ci ca învă
ţ ător 1 şi şi-a desfăşurat în continuare activita
tea în satul natal.

Anul 1802 marchează şi începutul activităţ ii 
sale publicistice, fiindcă acum îi apare la Buda 
„ ihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBASfaturile înţ elegerii cei sănătoase prin bine în
ţ eleptul Dositei Obradovici întocmite44, cum se 
vede o traducere din limba sîrbă, importantă 
pentru capitolele originale „Patronii44 şi „ înainte 
cuvîntareu. Traducerea a fost făcută înainte de 

a merge la Timişoara şi a primit ajutor din partea 
mai multor persoane ca s-o publice ; credem că 
principalul îndemn i-a venit din partea profeso
rilor săi Pavel Chenghelaţ i şi Mihail Martinovici.

Revenind în învăţ ămînt, el se dovedeşte a fi  
unul dintre cei mai buni dascăli, apreciat de 

aceia care erau în măsură să facă acest lucru. 
Datorită competenţ ei sale în probleme de învă
ţ ămînt şi autorităţ ii morale şi profesionale de

rZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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care se bucura în rîndul învăţ ătorilor „crăiască 
direcţ ie" îl pune să inspecteze şcolile, ceea ce 
constituie pentru el un bun prilej pentru a-şi 
da seama de situaţ ia învăţ ăm!ntului nostru. El 
observă că în satele noastre există numeroşi in
telectuali care se luptă cu greutăţ ile, depun efor
turi enorme, fac chiar sacrificii „pentru lumina
rea pruncilor", aşa cum era preotul Vasilie 

Gheorghievici din Cerniteaz. Acest preot s-a de
prins „întru ostenealele de obşte folositoare, au 
făcut mai mult de cît s-ar fi potut cere de la 

sfinţ enia sa ca să facă", iar pentru aceasta me
rită „mulţ emită şi laudă". în semn de recuno
ştinţ ă pentru contribuţ ia sa la luminarea copiilor 

şi pentru a-1 da pildă şi altor intelectuali rurali, 
Ţ ichindeal vorbeşte cu mîndrie şi satisfacţ ie des
pre el în capitolul ihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAPatronii" din Sfaturile înţ e
legerii cei sănătoase.

Revenirea sa în învăţ ămînt s-a putut produce 

numai fiindcă după absolvirea teologiei n-a gă

sit parohie liberă în Becicherec sau prin apro

piere. Ea a fost însă de scurtă durată pentru că 

în curînd Ţ ichindeal avea să îmbrace haina preo

ţ ească împlinind, în sfîrşit, dorinţ a tatălui. Din- 

tr-o petiţ ie pe care a adresat-o împăratului 

Francisc I şi publicată de Iosif Vulcan *, reiese 

că în 1805 era preot militar. în acelaşi an se 

vede că i s-a făcut loc la parohia din Becichere- 

cul Mic, deoarece începînd cu 3 septembrie nu

mele său figurează în matricolele bisericii de 

aci.2

1 Iosif Vulcan, Lucr. cit., pp. 96—98. 
a Ibidem, p. 14.
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După doi ani de preoţ ie, în 1807, gîndurile 

sale se îndreaptă din nou spre cariera didactică 

de care se simţ ea mai mult legat decît de cea 

păstorească. A intervenit aci încă de pe acum 

neînţ elegerea cu capii bisericeşti de la Carloviţ 

sau cel puţ in cu şefii locali.

Motivul se cunoaşte dintr-un document publi

cat tot de Iosif Vulcan. La 29 iunie 1807 preoţ ii 

din Banatul Timişan fac un „recurs maestatic", 

în numele cărora semnează : protopopul Lugo

jului, Ştefan Athanasievici, protopopul Belinţ u- 

lui, Gheorghe Popovici, preoţ ii Petru Petrovici 

din Bocşa şi D. Ţ ichindeal din Becicherecul Mic. 

în numele „a toată naţ ia română din Banatul 

Timişan“ , ei cer ca în postul de director al şco

lilor naţ ionale, rămas vacant, să fie numit un 

român. în recurs ei vorbesc despre trecutul glo

rios al poporului român, despre vechimea lui 

pe aceste meleaguri, fapt ce reclamă drepturi 

depline şi sprijin pentru a ieşi din bezna neştiin- 

ţ ei, deci o preocupare pentru învăţ ămîntul ro

mânesc. Arătau apoi că şcolile create de curînd 

nu pot să dea rezultatele aşteptate, pentru că 

organele de control în învăţ ămînt, directorii mai 

ales, manifestau dezinteres, nu numai faţ ă de 

şcoală, dar şi faţ ă de tot ceea ce era românesc.

Pentru înlăturarea acestui rău nu este altă 

soluţ ie decît numirea unui român ca director. 

El va putea astfel să stimuleze „luminarea tine

rimii prin şcoală“ , să trezească în generaţ iile 

noi virtuţ ile strămoşilor noştri romani şi astfelZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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să poată dovedi lumii că poporul român trebuie 

să aibă o altă soartă, decît cea prezentă.

îl vedem astfel pe Ţ ichindeal, pentru prima 

dată, angajat într-o mare acţ iune publică şi con

tribuind la promovarea intereselor naţ ionale, 

prin stăruinţ a pentru ridicarea nivelului învă
ţ ământului şi transformarea lui într-un element 
de bază al luptei pentru trezirea conştiinţ ei 
noastre naţ ionale.

Spre amărăciunea sa însă, peste şase ani, a 
constatat că în ciuda entuziasmului şi a spiri

tului de sacrificiu al intelectualilor români, în- 
văţ ămîntul nostru nu putea să facă progrese im

portante, din cauza proastelor condiţ ii materiale 
pe care administraţ ia imperială i le crea. Inter
venţ iile sale nu puteau rezolva nimic ; ele erau 

interpretate mai îndată ca un semn al nemulţ u
mirii, al lipsei de recunoştinţ ă faţ ă de autorită

ţ ile austriece, care pretindeau că duc o politică 
de luminare a popoarelor imperiului.

Iată de ce în 1813, Ţ ichindeal arată public că 

învăţ ămîntul românesc suporta cea mai grea 
mizerie :

„De voieşti să ştii în sat unde e şcoala ? Nu 

întreba pe nime, ci du-te, apoi vei afla o casă 
nu departe de beserică, desgrădită, descoperită, 
cu fereştile sparte şi cu hîrtie lipită ; să ştii că 
aceea e şcoala/4 2ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1

1 Cf. Dr. Cornelia C. Bodea, ihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAMoise Nicoară, Par
tea I, Diecezana, Arad, 1943, pp. 55—56.

2 Dimitrie Ţ ichindeal, Arătare despre starea 
acestor noao introduse scolasticeşti instituturi ale 
naţ iei româneşti, sîrbeşti şi greceşti, Buda, 1813, 
p. 19.gfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Absenţ a celor mai elementare condiţ ii mate
riale pentru învăţ ămîntul românesc face ca tine
retul să nu se poată împărtăşi din binefacerile 
culturii şi aceasta se va resimţ i apoi în viaţ a 
economică, morală şi spirituală a poporului. Tot

odată meseria de dascăl e desconsiderată, în
josită :

„Şi pentru aceea tinerimea noastră întru în

văţ ăturile cele de lipsă spre buna educaţ ie nu 
prea mult spor face şi starea cea bună a poporu

lui prin aceasta pătimeşte, de unde şi învăţ ă
torii sau crescătorii pruncilor pînă întru atîta 

uriciune pe la noi au ajuns, cît pe multe locuri 
nu mai mult fără numai ca pe crîsnicul sau sfă

tui bisericii îl socotesc/41

Revenit la cariera preoţ ească, neobositul învă
ţ ător n-a încetat să facă operă de luminare în 
satul său. De la amvon se adresa poporenilor cu 

predici înflăcărate şi convingătoare, îndemnîn- 
du-i ca la întrebările ce-i frământau să caute răs
punsurile în cărţ i, iar nu în credinţ ele şi super
stiţ iile deşarte. Cuvintele sale erau cu atît mai 

mult ascultate, cu cît fiecare îşi dădea seama că 
el face totul dintr-o dragoste nemărginită pen

tru români, pe care voia să-i vadă ridicaţ i în 
rîndul naţ iunilor civilizate.

In concepţ ia sa, bisericii ortodoxe române din 

Banat îi revenea misiunea de a lupta împotriva 

neştiinţ ei de carte ; ea trebuia să se transforme 
totodată într-o instituţ ie care să vegheze la păs

trarea fiinţ ei noastre naţ ionale, să contribuie la 

trezirea conştiinţ ei naţ ionale, adormită în unelegfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Ibidem, p. 6.
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locuri datorită veacurilor de asuprire care s-au 
scurs pînă atunci.

Din dorinţ a de a pune la dispoziţ ia preoţ ilor 
cărţ i în limba română el continuă activitatea de 

traducător. Astfel, în 1808 „Crăiască tipografie**  
a universităţ ii ungureşti din Budapesta îi tipă
reşte „ ihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAEpitomul sau Scurte arătări", şi „Adu- 

nare de lucruri **  două traduceri din limba sîrbă.

„ înainte cuvîntarea** la „Epitomul** vorbeşte 

mai întîi despre necesitatea cărţ ilor în limba ro
mână. Biserica română era nevoită să se ser
vească de cărţ i străine, mai ales sîrbeşti, pe care, 

în cele mai multe cazuri, nici preoţ ii nu le cu
noşteau. In afară de „Catehisis**,  spune Ţ ichin- 

deal, nu avem altă carte „în limba maicii noas
tre**. Fără îndoială că această stare de lucruri 
avea drept cauză asuprirea naţ ională a români

lor, dar autorul n-o poate enunţ a aici nici măcar 
aluziv, din motive bine cunoscute :

„Nu e locul aicea a pune pricina care pînă 
acuma la aşa ştiinţ e şi la cea dreaptă luminare, 

la care stau noroadele, care ne încungiară pre 
noi a veni nu am putut, nici e putinţ ă de astă 

dată pre rînd a număra ceale multe pricini a nu
măratelor împedecări luminoase ... 
astfel de constatări trece direct la îndemnul 
adresat confraţ ilor săi spre a se lumina :

„Nu las eu a nu aduce aminte acelui mare la 
număr iubitului neamului meu... că e vremea 

o dată pentru Dumnezeu să deşchidem şi noi 

ochii minţ ii şi a inimii  noastre şi să dezbrăcămA

u  hgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA1 După

1 Dimitrie Ţ ichindeal, Epitomul, Buda, 1808, 
înainte cuvîntarea.
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de credinţ a deşartă, zavistele şi goanele că aceas- 
tea sunt izvoarăle răotăţ ilor şi nenorocirilor a 
tuturor noroadelor/4 
meze exemplul celor „care cătră săvîrşirea şi 
luminarea noroadelor44 au lucrat, să se apropie 
de lumina cărţ ilor care sînt în măsură să le arate 
calea cea dreaptă.

Cu toate insistenţ ele sale de a transforma bi
serica ortodoxă română din Banat într-o insti
tuţ ie de luminare, datorită specificului ei, nu s-a 
reuşit decît în parte. Ţ ichindeal însuşi probabil 
că şi-a dat seama de acest lucru de vreme ce 
oscila între cariera de preot şi cea de învăţ ător. 
Intenţ iile sale puteau fi realizate cu mai mult 
succes prin intermediul învăţ ămîntului. Aceasta 
cu atît mai mult, cu cît în învăţ ămînt se aflau 

o serie de intelectuali care urmăreau acelaşi 
scop ca şi el; de asemenea, după 1800, acţ iunea 
dc întemeiere a unui învăţ ămînt cu preocupări 
multiple era în atenţ ia tuturor popoarelor in
cluse în imperiul austriac.

Şcolii româneşti din Banat îi revenea misiu
nea de a ridica poporul din înapoierea culturală 
în care se afla şi, mai ales, de a fi unul din ele
mentele de bază ale luptelor pentru drepturi 
naţ ionale şi sociale. Dar astfel de ţ eluri nu pu
teau fi atinse decît într-o măsură neînsemnată, 

din cauză că nu exista o şcoală românească unde 
să fie pregătite cadrele didactice necesare.

Iată de ce, imediat după anul 1800, intelec
tualitatea română a pornit o adevărată campa
nie pentru înfiinţ area unei şcoli pedagogice. NuhgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

i Românii trebuie să ur-gfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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peste mult timp scopul a putut fi atins, iar 
aceasta şi datorită faptului că în acelaşi timp şi 
alte naţ ionalităţ i din imperiu, îndeosebi sîrbii, 
cereau acelaşi lucru pentru poporul lor.

Insistenţ ele naţ ionalităţ ilor l-au determinat pe 
împăratul Francisc I să cedeze şi să dispună 
luarea unor măsuri în acest sens. In urma unui 
raport al său, Uroş Ştefan Nestorovici, inspec
tor general al şcolilor greco-ortodoxe din Unga
ria, este însărcinat de către împărat să elaboreze 
un plan în vederea înfiinţ ării unor institute pe
dagogice, care să pregătească învăţ ătorii pentru 
popoarele de religie ortodoxă.

După o minuţ ioasă documentare, Uroş Ştefan 
Nestorovici propune înfiinţ area a trei cursuri 
de pedagogie (preparandie), cu durata de o luni. 
Unul trebuia să funcţ ioneze la Pesta, pentru 
greci, unul la Sînandrei, pentru sîrbi şi altul la 

Arad, pentru români. 1 împăratul îi aprobă pla
nul prin trei rezoluţ ii, ultima fiind din 19 sep
tembrie 1812. în felul acesta se puneau bazele 
necesare pentru crearea de intelectuali meniţ i 
să reintroducă limba română în şcoală şi în bi
serică, de unde fusese înlocuită încă din 1760 cu 

limba sîrbă.

Ţ ichindeal salută în versuri evenimentul res
pectiv şi îşi expune totodată şi planul său cu 

privire la dezvoltarea învăţ ămîntului românesc 
din Banat: pe lingă preparandie trebuie să 
existe un internat pentru copii săraci, iar în

1 I. Vuia, ihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAŞcoalele româneşti bănăţ ene în seco
lul al XVJll-lea. Studiu istoric, Orâştie, 1896, p. 138.
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viitor să se mai înfiinţ eze un Seminarium şi o 

Academie. Iată cîteva din aceste versuri :

Ce, voi, proştilor aţ i adormit 
Şi ce v-am zis nu aţ i (auzit) ?
Din somn sculaţ i-vă 
Şi odată deşteptaţ i-vă.
Poate că nu de mult dormiţ i ?
Din nesciinţ ă necăjiţ i,
De pe ochii voştri lepădaţ i negura, 
Că acuma au sosit ziua.

Multe veacuri au trecut 
Şi încă aşa şcoală românii nu au avut. 
De aci vor ieşi oameni slăviţ i 
Cu bune năravuri împodobiţ i.

Crescători buni pruncilor ei vor fi,  
Mulţ i dintr-înşii se vor şi preoţ i.
De un Seminarium încă trebuie gîndit. 
Şi pe lîngă el un mare convict.
Ba şi de o Academie,
Care trebuie să şi fie. 1

Avînd în vedere misiunea pe care trebuia s-o 
îndeplinească preparandia din Arad, populaţ ia 

română şi-a trimis acolo ca profesori pe cei mai 

buni fii  ai săi care, prin activitatea de pînă aici, 
se dovediseră demni spre a li se încredinţ a o 

astfel de misiune : Dimitrie Ţ ichindeal, direc
tor, profesor catechet, care predă şi limba ger

mană în două ore pe săptămînă ; Ion Mihuţ , 
născut în Şiclău, profesor de pedagogie, meto- . 

dică şi istorie ; Iosif Iorgovici, nepot al lui Paul 
Iorgovici, născut la Vărădia, doctor în filozofie,

VhgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

i Dimitrie Ţ ichindeal, ihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAArătare, pp. 55—57.ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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profesor de matematici şi geografie ; Constantin 
Diaconovici-Loga, născut la Caransebeş, profesor 
de gramatica limbii române, concept şi cîntare 
bisericească. Salarul anual pentru un profesor 
era de 800 florinţ i, iar pentru catechet de 500.

Şcoala se întreţ inea cu ajutorul material pro
venit „de la norodul de leagea noastră", deci sta
tul austriac n-a făcut altceva decît să dea apro
barea înfiinţ ării ei. Fondurile strînse prin con
tribuţ ia populaţ iei române erau folosite astfel : 
o parte pentru plata profesorilor, una pentru sti
pendii acordate celor mai buni elevi la învăţ ă
tură, dar lipsiţ i de posibilitatea întreţ inerii şi 
alta pentru ,ycuimpărarea şi tipărirea de cărţ i 
morale".

Cu toate că Dimitrie Ţ ichindeal servise învă- 
mîntul înainte, era cunoscut ca om de cultură, 
numirea sa ca profesor la Arad nu s-a produs 
chiar atît de uşor. Pentru a ocupa postul, el a 

solicitat sprijinul episcopului unit de la Oradea, 
Samuil Vulcan, care a intervenit acolo unde tre
buia, însă n-a obţ inut nici o promisiune sigură, 
deoarece conducerea bisericii sîrbeşti îi punea 
beţ e în roate. In legătură cu aceasta Vulcan îi 
răspundea într-o scrisoare : „  ... însă puţ ină 
nădejde am, ca să puteţ i oarecareva dorita pro- 
fesorie dobîndi, sîrbimea * împotriva voastră 
lucrînd." 1

1 S. Vulcan, ihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAScrisoare către D. Cichindeal, Ora
dea, 12 nov. 1812, (în) Iosif Vulcan, Dimitrie Ci
chindeal, discurs de recepţ iune, Bucureşti, 1893,
p. 75.gfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

•!* Este vorba de clerul sîrbesc.
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Deci încă înainte de a ajunge la Arad, Dimi-  
trie Ţ ichindeal intrase în conflict cu ierarhia 
bisericească, fiind considerat ca om periculos 
căci, prin activitatea sa la catedră, cît timp fu
sese învăţ ător, şi în viaţ a publică, se dovedise 
un apărător al intereselor poporului român şi 
un raţ ionalist care nu accepta toate absurdită
ţ ile bisericii.

Mai reiese din scrisoarea amintită că postul 
de profesor era solicitat şi de Trăilă din Peşci, 
însă întîmpina şi el opoziţ ie, ca şi Ţ ichindeal, 

iar pînă la urmă nici n-a mai reuşit.
Venirea lui Ţ ichindeal la catedră s-a putut 

produce numai în urma intervenţ iei serioase 
din partea unor români care probabil aveau 
relaţ ii serioase la Viena şi au putut să anuleze 
intervenţ iile mitropoliei din Carloviţ . Fără în
doială că totuşi S. Vulcan a avut aci un rol 
important, deoarece la numai o lună după scri
soarea în care-1 anunţ ă că sînt puţ ine speranţ e, ' 
îi trimite alta unde îşi exprimă satisfacţ ia pen
tru reuşita lui Ţ ichindeal, considerînd aceasta 
ca un succes al său : „Eu încă mă bucur de 
şcoala voastră şi cum că între învăţ ători şi tu 

eşti, căci amîndouă aceste am dorit şi întru 
amîndouă şi eu m-am ostenit...“  1

îndată ce a luat conducerea preparandiei, ne
obositul Ţ ichindeal s-a apucat să lucreze serios, 
în ciuda condiţ iilor materiale grele în care tre
buia să funcţ ioneze şcoala şi a lipsei de cărţ i. El,ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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I S. Vulcan, ihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAScrisoare către D. Cichindeal, Ora

dea, 12 decembrie, 1812, (în) Iosif Vulcan Dimitrie 
Cichindeal, discurs de recepţ iune, Bucureşti, 1893, 
p. 75.
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ca şi ceilalţ i profesori, au primit şi în această di
recţ ie sprijinul lui. S. Vulcan. Acesta îi trimi
tea cărţ i „  ... despre catechisaţ ie şi catechis- 
muri" aduse din Buda ori din alte părţ i. Căr
ţ ile erau din domenii diferite, deci nu numai 
religioase, deoarece în aceeaşi scrisoare Vulcan 
se oferea să-i trimită şi pentru ceilalţ i profe
sori, care predau alte discipline. Sigur că cel 
care le traducea era Dimitrie Ţ ichindeal, renu
mit pentru această muncă a sa.

Alături de ceilalţ i profesori, el a căutat să-i 
înarmeze pe viitorii  învăţ ători cu un serios ba
gaj de cunoştinţ e, în conformitate cu cerinţ ele 
veacului luminilor, să facă din ei propagatori 
neobosiţ i ai ştiinţ ei de carte, luptători împotriva 
nedreptăţ ilor sociale şi a asupririi naţ ionale, să 
le insufle dragostea pentru naţ iunea română şi 
devotament în lupta pentru ridicarea ei la ni
velul naţ iunilor civilizate.

Directorul are de luptat cu o mulţ ime de 
greutăţ i materiale, dar nu se dă bătut. La un an 
după înfiinţ area şcolii, el publică lucrarea ihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
iyArătare“  unde prezintă pe larg felul cum a 
fost înfiinţ ată, cum funcţ ionează şi aduce elogii 
celor ce au ajutat-o, văzînd în gestul lor un act 
de binefacere pentru naţ iunea română. în ace
laşi timp se adresează „românilor, mlădiţ e no
bile ale vechilor romani, din Banat, din ţ ara 
Ungurească" şi oriunde s-ar afla, ori ce stare 
socială ar avea — de la boieri pînă la „păstori 
şi servi sau slugi" — cerîndu-le să contribuie 
şi în continuare la susţ inerea şcolii cu fonduri 
materiale. îi asigură pe toţ i „că nu alţ ii, carii 
se bucura de întunearecul în care şedeam noi, dehgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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carele au avut ei dobîndă“ , ci chiar fiii  lor vor 

fi  aceia care vor profita de pe urma şcolii.

îndeamnă, în încheiere, la înlăturarea pizmei 
şi la căutarea interesului „publicului nostru ro- 

mânesc“ , la unire, pentru a face faţ ă politicii  
de asuprire naţ ională şi socială. Sînt cuvinte 

care dovedesc dragostea autorului pentru po
porul său, demnitatea naţ ională, mîndria pen

tru strămoşii noştri şi dorinţ a sinceră de a-şi, 
ridica fraţ ii din starea în care se află :

.. Să lase pizma şi să caute interesul pu

blicului nostru românesc ! Au nu suntem noi 
românii aceşti neuniţ i mai vrednici de jale, de- 

cît a ne pizmui cineva.
Care cunoaşte cum se cade starea noastră, îmi 

va da dirept! Că soartea noastră e ticăloasă, 
aşa, cît încă nu cutezăm să spunem tot năcazul 

nostru la lume. Las să mărturisească lacrămile 

şi suspinele starea noastră — şi aceaia încă nu 
ar fi atîta lipsă, căci înţ elepţ ii bine văd şi ştiu 

ce voi să zic eu aici. Ba încă îi rugăm, pentru 

dragostea luminării, carea o au de la strămoşii 
noştri, în cît pot, să nu ne pizmuiască, ci să ne 

ajute, că prin aceaia pre sine şi pre pruncii lor 

vor ajuta.“  ihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA(Arătare,... p. 191).
Paralel cu activitatea în folosul şcolii, Ţ ichin- 

deal s-a angajat în lupta dusă împotriva stăpî- 
nirii  bisericeşti din Carloviţ , fiind organizatorul 

acţ iunii de înlăturare a neputinciosului episcop 
Avacumovici din Arad, cu un episcop român, 

care să încurajeze şi moral şi material dezvol
tarea culturii române din Banat. Prin aceasta el 
a intrat în conflict deschis cu stăpînirea biseri

cească oficială. Mitropolitul Carloviţ ului, ŞtefangfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Stratimirovici, informa în 1813 Viena şi consis- 
toriul din Arad în legătură cu activitatea lui 

Ţ ichindeal, cerînd anchetarea şi pedepsirea lui. 
El îl califica pe Ţ ichindeal drept un „caracter 

imoral şi urît“ . 1 In raportul cancelariei ungu

reşti din 13 martie 1814, după informaţ iile date 

de episcopul Timişorii, se spune că e mincinos, 
înşelător şi vagabond. Cînd Avacumovici i-a 

chemat pe profesorii preparandiei în faţ a con- 

sistoriului pentru a-i trage la răspundere, aceş
tia au refuzat să se prezinte, răspunzînd printr-o 
scrisoare cu mândria şi demnitatea care-i carac

teriza : „Drept aceea rămânem ân sfera noastră“ .

Lucrurile nu s-au oprit aici, Ţ ichindeal fiind 
acuzat că absentează de la prelegeri, e neastâm
părat, imoral, iar arădenii n-ar fi  prea mulţ u

miţ i de metoda lui de predare.2 In urma efec
tuării anchetei, magistratul comitatului Arad 

raporta următoarele : „... s-a citit in public 

cauza contra numitului catihet, dar cetăţ enii, 
adunaţ i in număr mare, au declarat că nu au 

nimic contra lui Ţ ichindeal, care fiind un om de 
inimă şi inţ elept, e vrednic de toată lauda şi că 
în toate privinţ ele sânt mulţ umiţ i, precum şi 

modul lui de predare ihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAaşa şi cu caracterul lui 
moral“ . 3

De data aceasta scapă de pedeapsă, dar nu pen
tru mult timp, căci în 1814 publică Fabulele sale, 
care atrag o anchetă mult mai severă şi cu ur-

1 Apud A. Sădean, Apostolatul primilor profesori 
ai preparandiei noastre, (în) Anuarul institutului 
pedagogic din Arad, Arad, 1913, p. 75.

3 Traian Topliceanu, D. Ţ ichindeal, p. 10.
3 Ibidem, p. 11.gfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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mări foarte grave -pentru el. Mitropolitul sîrb 
din Carloviţ , Stratimirovici, pune totul în miş
care pentru distrugerea lui. Fabulele i se con

fiscă, de la el şi de la cei ce apucaseră să le 
cumpere, apoi se fac toate demersurile necesare 
pentru a fi înlăturat din învăţ ămînt. In tot 
cursul anchetei, Ţ ichindeal a dat dovadă de fer

mitate deosebită, aşa cum însuşi se caracteri

zează într-o scrisoare către S. Vulcan : „... mie 
nici că îmi este frică, deşi el * oţ el şi eu voi fi  o 
cremene.

Vom prezenta în cele ce urmează cîteva fapte 
legate de înlăturarea lui din postul de profesor 

de la Arad, pe baza unor documente care de
monstrează că de fapt cauza principală a înlă
turării a fost alta de cît cea pe care o credea 

scriitorul însuşi şi toţ i biografii săi principali. 

Documentele respective, în limba latină, au fost 
publicate de Alexe Ivid în ihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBARevista istorică, 1927, 
nr. 10—12, pp. 380—384.

Primul este o scrisoare a lui Uroş Nestorovici, 
către Consiliul ungarie. în cuprinsul acesteia, 

Uroş Nestorovici, un linguşitor care făcea totul 
pentru a intra în rîndul nemeşilor, arată că 
„Fabulele“  traduse de Ţ ichindeal după Obrado- 

vici prezintă un pericol serios. „In mai multe 
pasaje, pe lîngă ideile strecurate în aceste fabule 

de pomenitul autor Obradovici, el a adăugat şi 

pe ale sale proprii, respirînd o anumită doctrină 

bazată pe principii corupte, după cum se arată

a ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA1gfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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* Clerul sîrbesc din Carloviţ .
D. Ţ ichindeal, Scrisoare către S. Vulcan, Arad, 

1814, (în) Iosif Vulcan, Dimitrie Cicliindeal, discurs 
de recepţ iune, Bucureşti, 1893, p. 90.
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de către directorul districtului timişorean 

(Chenghelaţ i) că s-a exprimat într-o serie de 

citate ale aceleaşi cărţ i la paginile 429, 478, 479, 
480, 481 şi în numeroase altele. Aceste idei pe 

care le-a adăogat sînt îmbibate de o serie de pro
vocări cu caracter sediţ ios. Acum, în anul 1814, 

în luna lui august, el a popularizat cu ajutorul 
tiparului şi a difuzat în mod efectiv această 

carte de fabule obradoviceşti, alterată în halul 
acesta/6

Analizînd paginile respective, se poate constata 

că ele constituie partea de contribuţ ie personală 
a lui Ţ ichindeal la „învăţ ătura" fabulelor tra

duse din Obradovici, în care face o critică ascu
ţ ită a claselor dominante. Aceste clase alergau 

după cumpărarea de sate româneşti pe care le 
puteau mai uşor exploata (pagina 429). Tot aci 
se ridică împotriva clerului corupt, preocupat 

de strîngerea avuţ iilor pe pămînt, nu în ceruri, 
cum îi învăţ a pe credincioşi. In plus, paginile 
citate de Uroş Nestorovici constituie un puternic 
îndemn adresat naţ iunii române să se deştepte 

şi să-şi apere drepturile sale. Deci principalul 
motiv al înlăturării lui Ţ ichindeal din postul de 
profesor a fost critica pe care a făcut-o claselor 
dominante, îndeosebi nobililor, şi strădania sa de 
a trezi conştiinţ a naţ ională a poporului român.

Motivele de ordin religios au avut şi ele un 
rol dar nu principal, aşa cum au căutat să dove

dească biografii săi de pînă acum. Că unealta 
principală a fost mitropolitul carloviţ ean nu este 
ceva întîmplător. Intr-adevăr, aşa cum s-a ară
tat, Ţ ichindeal s-a angajat în lupta dusă de ro

mâni împotriva dominaţ iei bisericii sîrbeşti. ElgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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însă a atacat în cartea sa nu anumite persoane, 
ci principii şi funcţ ii bisericeşti (călugări, 
episcopi etc.) pe care le considera drept obsta
cole în calea progresului uman.

Tot din scrisoarea citată mai reiese că înlocui
rea sa de la preparandie a fost pregătită te
meinic, că postul respectiv îl solicita mai de mult 
o altă persoană, Arsenie Shakabent, care con
venea claselor dominante, deoarece ar fi avut 
menirea să tempereze sau să înăbuşe spiritul 
naţ ional pe care Ţ ichindeal, alături de ceilalţ i 
profesori, îl imprimase preparanzilor săi. In 

scrisoare se spune că „tălmăcitorul însuşi e un 

spirit şi din alte 'puncte de vedere răzvrătit. 
Chiar şi după ce s-a formulat prea înalta hotă- 
rîre cu privire la destituirea lui devine şi mai 
răzvrătit, ba încă şi foarte primejdios, iar în 

instruirea şi pregătirea tinerimii duce o activi
tate mai mult decît nefastă/4 Iar mai departe 
influenţ a sa asupra tinerilor o compară cu o 
otravă.

• Trezirea sentimentului de ură împotriva asu
pririi  sociale şi naţ ionale a românilor, insuflarea 
dragostei pentru popor şi hotărirea de a-1 lu
mina, formarea unui spirit raţ ionalist la tine
retul preparând era normal să fie calificate 
drept „o activitate mai mult decît nefastă44 de 
către clasele dominante ale imperiului austriac.

Cârtea aceasta trebuia să dispară cît mai re
pede, iar autorul localizărilor să fie cel puţ in 
izolat, dacă nu înlăturat din viaţ a publică. De 

aceea Uroş Nestorovici araită Consiliului ungarie 
că s-a dispus luarea măsurilor necesare, de către 
comitat, şi anume : „atît în sînul său cît şi alZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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celorlalte comitate unde sălăşlueşte naţ iunea 
valahă, aceste fabule alterate şi primejdioase să 
fie confiscate cu cea mai mare urgenţ ă". Uroş 
Nestorovici cerea extinderea măsurilor de con

fiscare şi în alte comitate ca: Torontal, Arad, 
Cenad, Bihor efcc. Mai mult, roagă Consiliul un
garie jysă binevoiască să dispună guvernului 

transilvănean şi apoi să pretindă comitatului 
arădean ca chiar şi acele exemplare — pe care 
acelaşi oaitihet care trebuie destituit din func
ţ ie — din întîmplare le-ar mai avea la el încă 

nedifuzate, să-i fie confiscate/6

Ivici  Alexe mai publică şi două ordine ale Con
siliului ungarie, primul arătînd că, deoarece 

cartea conţ ine multe „principii  periculoase pen
tru ordinea publică", hotărăşte ca ea să fie 
scoasă din circulaţ ie, iar exemplarele distribuite 

9ă fie confiscate.

Propunerile lui Uroş Nestorovici şi ordinul 
Consiliului ungarie au fost însă luate în seamă 

numai parţ ial. Cartea s-a confiscat de la autor, 
dar de la cumpărători numai din comitatele 

Timiş-Torontal şi Arad.
Ţ ichindeal a început atunci să se adreseze cu 

plîngeri -palatinului, arhiducelui Rainer şi chiar 
împăratului. Cum era şi normal, aceştia, ca 
stîlpi ai imperiului, nu i-au făcut dreptate.

Cercetarea plîngerilor sale este utilă pentru că 
ni-1 arată pe autorul lor ca un om preocupat 

continuu pentru dreptate şi pentru ridicarea cul
turală a poporului său. Astfel, în plîngerea adre-gfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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1 ihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBARugarea lui Cichindeal către împăratul, (în) 
Iosif Vulcan. Dimitrie Cichindeal, Bucureşti, 1893, 
p. 96.
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sată împăratului, îi arată că dacă nu i s-ar 
restitui exemplarele fabulelor, lui şi cumpără

torilor, faptul în sine ar constitui un exemplu 
negativ pentru aceia, care vor mai cuteza să scrie 
cărţ i pentru cei un milion şi jumătate de români 

aflaţ i pe teritoriul Ungariei de atunci.

In plângerea adresată palatinului2, cere, de 
asemenea, restituirea exemplarelor confiscate şi 

arată ce a urmărit prin publicarea ei : „... la 
editarea acesteia şi a încă alte opere folositoare 

am avut în vedere numai şi numai cultura şi 
formarea spirituală a naţ iunii mele numeroase ; 

şi dacă curtea şi şi înălţ imea voastră împără

tească are la inimă cultura poporului român de 
aici, mult rămas în urmă, totuşi ar refuza un 

sprijin în această privinţ ă mie sau oricărui alt 

bun român, atunci, spre marea nenorocire a 

acestei sărmane naţ iuni, cultura românilor va 

rămâne şi pe mai departe doar dorinţ ă pioasă, 

a cărei realizare cu greu ar putea avea loc şi prin 

urmare acest scop înalt nu s-ar putea atinge 

niciodată.44

€ît de mult a avut la inimă împăratul cultura 

poporului român, o dovedeşte faptul că exempla

rele confiscate n-au mai fost restituite niciodată 

nici autorului şi nici cumpărătorului.

în afară de restituirea cărţ ilor confiscate, 

Ţ ichindeal mai cerea şi stabilirea adevărului în 

legătură cu destituirea sa din post, deoarece nu

1 ihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAIbidem, p. 97.
2 Rugarea lui Cichindeal către palatinul, (în) 

Iosif Vulcan, Dimitrie Cichindeal, Bucureşti, 1893, 
p. 99.gfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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i-au fost comunicate niciodată motivele, cerere 

care, de asemenea, nu i-a fost satisfăcută.

Destituirea din postul de director a avut loc 

în 30 mai 1814, fiind făcută de către Nestorovici, 
pe baza decretului regal amintit, cu însărcinarea 
de a rămîne mai departe profesor.1 In locul său 

e numit „senior“  (director) Ion Mihuţ , profesor 

de pedagogie.

Peste un an, în 1815, este destituit şi din pro
fesorat. 2

Director, în cele din urmă, rămîne Lucacsik 
Grigorie iar nu Mihuţ şi nici cel pe care-1 pro

punea Uroş Nestorovici.3 încearcă să se dezvi
novăţ ească, mergînd în audienţ ă chiar la împă

rat la Viena, între 25 iunie şi 15 iulie 1815, dar 
fără rezultat pozitiv.

De la 15 aprilie 1815, Ţ ichindeal se retrage la 
parohia sa din Beriioherecul Mic, continuând 

lupta cu alte mijloace, în special prin predicile 
sale pătrunse de spiritul iluminist şi naţ ional.

încercările de a se stabili în altă parte şi nu 
la Becicherecul Mic n-au lipsit. Astfel, în 1814, 
îi cerea lui Samuil Vulcan să-i mijlocească ocu
parea unui post la Seminarul Sf. Barbara din 

Viena, probabil prefect de studii sau vicecorec-ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

IgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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1 ihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBARugarea lui Cichindeal către împăratul, (în) 
Iosif Vulcan, Dimitrie Cichindeal, Bucureşti, 1893,
p. 97.

3 Cf. A. Sădean, Apostolatul primilor profesori 
ai preparandiei noastre, (în) Anuarul inst. ped. 
Arad, 1913, p. 66.

3 Iuliu Vuia, Fragmente din istoricul pedagogicu
lui conf. gr. ort. rom. din Arad, studiu istoric-peda- 
gogic, Panciova, 1897, p. 13.

43



tor.1 Aceasta însemnează că va mai fi  făcut şi 
alte încercări de a obţ ine un post, însă fără să-i 
suoceadă, iar revenirea în satul natal a avut loc 
din cauză că altă slujbă pentru cîştigarea exis

tenţ ei, decît preoţ ia, nu găsea.

Important este că nici în această perioadă de 
înfrîngeri şi deziluzii el nu a capitulat. In iulie 
1815 se gîndea, ba ohiar a şi cerut, înfiinţ area 

unui ziar pentru românii din imperiul austriac. 2

Chiar dacă n-a reuşit să-l înfiinţ eze, intenţ ia 

merită reţ inută, ca fiind una dintre primele 

preocupări pentru presă la noi.
Lupta pentru drepturile noastre naţ ionale con

tinuă şi după destituirea sa din funcţ ia de direc

tor. Principala acţ iune în care se angajează este 

obţ inerea unui episcop român la Arad după 
' moartea sîrbului Avacumovici. In 19 august 1815 

el se numără printre cei trei preoţ i desemnaţ i să 
meargă în audienţ ă la împărat şi să ceară 

„episcop de neamul nostru a ne da“ .
întreţ ine legături, fie prin contactul direct, 

fie prin corespondenţ ă, cu doi dintre fruntaşii 
românilor ardeleni de atunci : Samuil Vulcan 

şi Moise Nicoară. Continuă să se preocupe de 
învăţ ămîntul românesc, protestează împotriva 

acţ iunilor de desnaţ ionalizare. Astfel într-o scri

soare către Moise Nicoară (16 martie 1816) se 
arată revoltat de măsurile directorului Chenghe- 

laţ i care punea învăţ ători sîrbi la şcolile româ-gfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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î St. Pop, Frămîntări româneşti în jurul scaunu
lui episcopesc, Arad, 1929.

2 D. Ţ ichindeal, Scrisoare către S. Vulcan, (în) 
losif Vulcan, Dimitrie Cichindeal, Bucureşti, 1893, 
p. 95.
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neşti şi români la cele sîrbeşti, hgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAobligîndu-i să 
predea numai în limba sîrbă. Tot acum vorbeşte 
despre director şi feţ ele bisericeşti care nu ştiu 

româneşte, dar îi exploatează pe români. Iată 
ce-i scrie lui Moise Nicoară : „Spune şi dă în 
scris în tot locul că directorul şcoalelor româ

neşti, Ohenghelaţ i, nu ştie nici vorbi româneşte, 
dar ceti şi scrie nu mai puţ in. Vlădica Timişorii 
şi al Vîrşeţ ului numai banii românilor ştiu ceti, 

alta nimic." 1
E sigur că şi după 1815 s-a mai ocupat 

şi cu traducerea de cărţ i, vechea sa pasiune ; 

aceasta se poate deduce din corespondenţ a sa 
cu Saimuil Vulcam, purtată după data respectivă, 
într-o scrisoare pe care Samuil Vulcan i-o tri
mite de la Oradea în 21 noiembrie 1816, îi 
spune : „Fiindcă te îndeletniceşti cu întoarcerea 

cărţ ilor, cît mai de grabă avînd prilegiu, ţ i-oi 
trimite pe ceea ce ţ i-am făgăduit, pe ihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBABecher 

„Noth und Hilfsbuch, welches lehret, wie man 
vergnugt leben, mit Ehren reich werden und 

sich und andern in allerhand Fiillen helfen 
kann.“  2 (Carte ajutătoare care învaţ ă cum poţ i 
să trăieşti bine, în mod onorabil să devii bogat 
şi cum te poţ i ajuta pe tine însuţ i şi pe alţ ii în 

diferite cazuri).
Tot aici îi promite că îi va mai trimite să ci- 

‘ tească o altă carte pentru popor, pe care, de

1 D. Ţ ichindeai, Scrisoare către Moise Nicoară. 
Becicherecul Mic, 4/16 martie 1816 (în) Dr. Cornelia 
C. Bodea, Moise Nicoară, Diecezana, Arad, 1943, 
p. 199.

3 S. Vulcan, Scrisoare către D. Ţ ichindeai, (în) 
Iosif Vulcan Dimitrie Cichindeal, Bucureşti, 1893, 
p. 103.
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asemenea, s-ar putea s-o fi tradus, şi anume 
„V olksbuch: Ein fasstlicher Unterricht in 
niitzlichen erumenhăngenden Erzăhlung fiir  
Landleute um sie verstăndig, gut wohlhabend, 
etc., cu machen von Zerener“  în 2 volume (Carte 
populară pentru cunoştinţ e folositoare şi fapte 
prin mijlocirea unor povestiri pentru ţ ărani, 
pentru a le face pe înţ eles).

Ca preot la Bedcherecul Mic, Ţ ichindeal a mai 
funcţ ionat pînă la 19 august 1817. Atunci s-a 
îmbolnăvit şi a fost dus la un spital din Timi
şoara, unde a murit la 20 ianuarie 1818. 1 Corpul, 
conform dorinţ ei sale, i-a fost înmormântat la 

Bedcherecul Mic, la 22 ianuarie 1818.

jgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

i Din corespondenţ a cu Samuil Vulcan, reiese că 

traducerea şi localizarea cărţ ilor cu caracter 
moralizator a fost o ocupaţ ie permanentă a lui  
Dimitrie Ţ ichindeal, chiar o pasiune, am putea 
zice. El a tradus, cu siguranţ ă, numeroase cărţ i, 
dar au rămas netipărite.

în 1808, în „înainte cuvînfcare“ , la „ ihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAEpitomul 
sau scurte arătări pentru sfînta biserică....u 

enumera cîteva cărţ i pe care le socotea necesare 
preoţ ilor, arătînd că ele ar putea apărea în 

limba română numai dacă un număr mai mare 
de preoţ i le vor cere. Acestea sînt:

1) DogmJathidasca theologhie sau Cuvin tare de 

Dumnezeu a pravoslavnicii mărturisirea Răsă
ritului.hgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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1 Mihail Dan, Cină a murit Dimitrie Ţ ichindeal ? 
(în)- Studia..., Cluj, 1958, pp. 183—187.
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2) Păstorească theologhie sau învăţ ătură pen

tru datoriile preoţ eşti.

3) Istoria bisericească sau poveşti a beseariciî 

de mărturisirea Răsăritului.

4) Tîlcul faptelor apostolilor.

5) Măiestria în cuvîntarea minţ ii sau filosofiă, 

adecă reguli a şti bine judeca şi drept a gîndL

6) Istoria firească.

7) Horn iii  a.

8) Canoneala soboarelor a toată lumea.

Nu se ştie dacă el le-a tradus, însă de vreme 

ce se oferea să le dea la tipar, se poate deduce 

că, măcar în parte, le avea traduse.

Majoritatea traducerilor sale au fost făcute din 

limba sîrbă, dar nu lipsesc nici cele din ger
mană, aşa cum am arătat cînd am vorbit despre 

biografia scriitorului.

Desigur că în timpul cît a fost profesor la. 
Arad, a tradus unele lucrări, trimise de Samuil 
Vulcan, pentru uzul şcolar. Numărul tipărituri

lor sale se reduce însă la următoarele cinci 

lucrări :
1) ihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBASfaturile înţ elegerii cei sănătoase, prin 

. bine înţ eleptul Dositei Obradovici întocmite, iar

acuma întîia dată întoarse despre limba sîrbească 
şi întru acest chip în limba daco-românească 
aşezate. în Buda, s-au tipărit în crăieasca tipo

grafie orientalicească a Universităţ ii Peştii — 

1802.
2) Adunare de lucruri moraliceşti de folos şî 

spYe veselie prin Dositei Obradovici întocmită* 
iară acum în limba daco-românească traduse, 

Buda, 1808.gfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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3)srqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Epitomul sau Scurte arătări pentru sfînta 
biserică, pentru veşmintele ei şi pentru dumne- 

zeeasca liturghie, care se săvîrşeşte într-însa ... 
Prin părintele Cichindeal, parochul Becicherecu- 
lui Mic traduse. în Buda, la crăieasca tipografie 

a Universităţ ii ungureşti în 1808.

4) Arătare despre starea acestor noao intro

duse şcolasticeşti instituturi ale naţ iei româ

neşti, sîrbeşti şi greceşti. în Buda cu tiparul 
crăieştii tipografii a Universităţ ii hgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAungureşti din 
Peşta, 1813.

5) Filozoficeşti şi politiceşti prin Fabule mo- 
ralnice învăţ ături, acum întîia oară culese şi 
întru acest chip pre limba românească întocmite 
de Dimitrie Cichindeal, parochul Becieherecului 
Mic şi al şcoalelor *• preparande româneşti din 

Aradul vechiu catechet. în Buda, cu tiparul  
crăieştei tipografii a Universităţ ii ungureşti din 

Peşta, 1814.
Dintre aceste cinci tipărituri, numai „Arătare 

despre starea acestor noao introduse şcolasti
ceşti instituturi ale naţ iei româneşti, sîrbeşti şi 

greceşti“  este originală în întregime, restul fiind 
traduceri şi localizări la care autorul şi-a adus 
contribuţ ii personale, mai mult sau mai puţ in 

însemnate.

Conţ inutul propriu-zis al lucrărilor „Sfatu
rile  ...a şi „Epitomul“  nu prezintă o importanţ ă 

deosebită. în schimb prefeţ ele,-creaţ ie originală, 
scot în evidenţ ă strădania autorului pentru lu
minarea maselor, precum şi patriotismul său. 

Ele sînt ecoul unor anumite stări de lucruri exis
tente în Banat pe la începutul secolului al 

XlX-lea, animat de ideile luministe şi cuprinsZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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de puternice frământări menite să contribuie la 
ridicarea conştiinţ ei naţ ionale a românilor.

Toate prefeţ ele sînt străbătute de recunoştinţ ă 

pentru aceia, care au susţ inut dezvoltarea cul

turii române în Banat şi, în mod deosebit, pen
tru învăţ ătorii şi preoţ ii care au depus eforturi 

serioase în vederea ridicării învăţ ămîntului 
românesc la nivelul cerinţ elor veacului res
pectiv.

In „înainte cuvîntare" la ihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA9ySfaturile înţ elegerii 
cei sănătoase“  îşi exprimă dorinţ a sa de a face 

cunoscute anumite norme, reguli, pe care româ
nii să le respecte în raporturile lor, iar acestea 
trebuie să fie „după legea firii  sau după regula 

care o dă noaă mintea noastră", şi nu cele rele, 
impuse de cei interesaţ i în menţ inerea maselor 
în întuneric. Prin aceasta urmărea perfecţ iona

rea morală a individului, formarea unor fru

moase trăsături sufleteşti prin care să se poată 
impune în faţ a celor ce-1 considerau inferior, 

fără naţ ie, leneş. In afară de aceasta, prin cu
noaşterea şi respectarea „legilor firii",  omul se 
deprinde să nu mai privească pasiv ceea ce i 

se spune, ci să judece, fiindcă numai judecata 
sa este în măsură să decidă ce e bine şi ce e 
rău : „căci aceasta ne face pre noi norocoşi în 

cujet, aduce în sufletul nostru dulce şi frumoasă 
desfătare, trupului senetate şi toate vredniciile 
sufletului şi ale trupului le păzeaşte, înnalţ ă, 

înfrumuseţ ează şi le înmulţ eaşte."

Tot în această „înainte cuvîntare" aflăm şi 

cauza care l-a determinat să devină „scriitor şi 
„prefăcâtor de cărţ i" : deoarece sufletele oame
nilor zac în întunerecul neştiinţ ei şi al supersti-gfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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ţ iei şi acestea nu pot fi înlăturate decît prin 
cărţ i din care oamenii să afle adevărul. Scriitorii 
şi traducătorii de cărţ i „îş deşartă ostenealele lor 
spre folosul cel de obşte, pentru ca să poată 
inimile oamenilor, ceale pline de nebunii şi de 
credinţ ă deşartă curăţ i şi iubirea de oameni, dra
gostea şi adevărul într-însele a turna şi a înră
dăcinai

Găsim aci exprimate în cîteva cuvinte unele 
din punctele de program ale iluminismului, pen
tru care au luptat şi cei mai de seamă cărturari 
aparţ inînd Şcolii ardelene : Samuil Micu, Gheor- 
ghe Şincai şi Petru Maior.

Acum ni se par cam exagerate cuvintele de 

laudă pe care Ţ ichindeal le aduce acelora care 
au contribuit, indiferent prin ce mijloace, la 

răspîndirea cărţ ii în Banat, deoarece ei tradu
ceau cărţ i mărunte pe care nimeni nu le-ar mai 
citi astăzi. Dacă ne gîndim însă la lipsa acestor 
cărţ i, precum şi la faptul că scrierea sau tra
ducerea lor era un imbold şi pentru alţ ii, nu 

putem să nu-i dăm dreptate lui Ţ ichindeal. El, 
care ştia cît de mult îi lipseşte cartea poporu
lui român din Banat, nu putea să nu se entu
ziasmeze cînd apărea vreuna, fie ea cît de ne
însemnată. Aceasta mai cu seamă că, în compa
raţ ie cu celelalte popoare care trăiau în Banat, 
românii duceau cea mai mare parte lipsă de cărţ i 
în limba lor. Atunci and trebuie să aprecieze 
importanţ a unor astfel de cărţ i pentru români, 
el nu ezită să facă comparaţ ii cu faptele unor 
figuri istorice din trecutul omenirii : „Noao aicia 

în Bănatul Timişoarei, care sîntem afară de alteZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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noroade întru ştiinţ e, şi întru cunoştinţ a dato
riilor  noastre cei mai din urmă, au strălucit ra
zele luminării cu care Solomon, Socrat, Pitagora, 
luminaţ i şi umbriţ i au fost". Admiraţ ia sa se 
îndreaptă îndeosebi către doi oameni de cultură 
de pe vremea aceea, pe care, cum am mai arătat, 
îi avusese profesori la Timişoara : Pavel Chen- 
ghelaţ i şi Mihail Martinovici.

Ţ ichindeal îşi exprimă apoi ideile sale ilu
ministe în versurile:

Omule!
Năravurile tale îmbunătăţ eşte-le 
Şi întru însuş potearea lor întăreşte-le 
întrebuinţ ează ale tale daruri 
Spre folositoare învăţ ături 
Şi sporiul sufletului 
Intru cercarea adevărului.

In „ ihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBASfaturile înţ elegerii cei sănătoase“ el nu 

ne-a dat o simplă traducere a lui Dositei Obra- 
dovici, ci o localizare. Această localizare o face, 
în primul rînd, prin înlocuirea obiceiurilor sîr- 
beşti cu cele ale romanilor în comparaţ ie cu cele 
româneşti.

Scopul prezentării obiceiurilor române în com
paraţ ie cu cele romane era dublu : pe de o parte 
să le combată în spiritul raţ ionalismului, iar pe 

de alta să dovedească latinitatea noastră. Aceste 
dovezi pe care le aduce în legătură cu latinita
tea noastră sînt plauzibile şi nu conţ in aproape 
nimic exagerat. De fapt şi în prefaţ a cărţ ii 
Ţ ichindeal dădea dovadă de simţ ul realităţ ii în 

problemele de limbă, arătînd că, deşi limba tre
buie curăţ ită de unele elemente nelatine, a
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acceptat totuşi, în scrierea sa, vorbirea poporului 

care altfel nu le-ar putea înţ elege.
El acceptă principiile latiniste ale lui Paul 

Iorgovici dar tocmai pentru că traducerea sa se 
adresează celor ce nu cunosc limba latină, pre

feră să nu le aplice.

„Ce să atinje de limbă — afirmă el textual 
— bine învăţ atul Paul Iorgovici, în Observaţ iile 
sale despre limba daco-romannească, dintru o 

negrăită dragoste cătră folosul cel de obşte al 
naţ ii sale foarte înţ elept au descoperit cuvintele 

limbii  noastre cei daco-romanneşti, arătînd cum 
am putea a aduce limba noastră la originalul ei 

cei adevărat. Fiind dară că materiile care să 

coprind în cărticica aciasta sînt pentru tot omul, 

care pofteşte să-şi înfrumuseţ iaze năravurile 

sale, pentru aceaia eu am rămas la cuvintele 
aceale tuturor cunoscute, pentru ca să poată de- 
săvîrşit înţ eleje aceia care nu sînt desăvârşit 

procopsiţ i întru adevăruri*4.

Din scrierea sa înlătură, de asemenea, unele 
litere şi semne cirilice, pe care socoteşte că nu

mai slavii sînt nevoiţ i să le folosească. îşi dă 
seama că „mai sunt unele (semne şi litere) care 

se-ar putea lepăda din limba noastră, însă acelea 

numai pentru cărţ ile bisericeşti le mai potem 
încă o vreme întrebuinţ a în limba daco-roma- 
niască.“

Ţ ichindeal a fost, deci, un adept al latiniştilor 

în problemele de limbă, dar în lucrările sale n-a 
aplicat decît sub aspect fonetic şi în cazuri foarte 

rare scrierea latinizantă, fiindcă şi-a dat seama 
că poporul nu-1 va înţ elege. Mai trebuie menţ io
nată insistenţ a sa de la sfîrşitul vieţ ii spre a sehgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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înlocui literele cirilice cu cele latine, să fie înlo

cuită în bisericile din Banat limba sîrbă cu cea 
română.

In acest sens, alături de alţ i cărturari bănă

ţ eni, a contribuit la întocmirea unui proiect pen
tru introducerea literelor latine. La 6/18 fe

bruarie 1816 el îi scria din Becicherecul Mic lui 
Moise Nieoară rugîndu-1 să-l sprijine, fiindcă 

introducerea literelor latine însemna un pas 
important spre înlăturarea dominaţ iei bisericii 
de la Carloviţ asupra culturii române din 
Banat:

„Mai cu seamă să vorbeşti cu minister(ul) 
despre lesnimea introducerii literilor latineşti la 
noi, în locul celor sîrbeşti şi folosul cel nespus 

care din aceeaşi poate urma... Proiectul trimis, 
la care şi eu cît am ştiut şi putut, am lucrat, 

lucră şi domnia-ta, cît poţ i să se introducă lite- 

rile latineşti."

Ca şi lucrarea anterioară, ihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA,rAdunare de lucruri  
moraliceşti", apărută la Buda în 1808, este 
o traducere din Dositei Obradovici. Acum, 

la a doua traducere, Ţ ichindeal nu putea să nu 
aducă prinosul său de recunoştinţ ă învăţ atului 

sîrb, Dositei Obradovici. In prefaţ a (Cătră ceti- 
toriu) îl prezintă ca fiind un „slăvit şi mare lu- 

minătoriu al neamului seu", deoarece „ca o al
bină iubitoare de osteneală, toată dulceaţ a şi 
esenţ ia înţ eleptelor dulceţ uri din limbile cele mai 

învăţ ate a lumii aceştia mari o au supt şi iubitu
lui neamului său spre luminarea minţ ii, spre îm

bunătăţ irea inimii, spre înmulţ irea faptelor bone 
şi spre gloria omenirii prin dulceaţ a cuvintelor 
sale o au împărtăşit-o şi aşa flori în veac ne-ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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veştejitoare, de înţ elepţ ii lumii în ţ arina tatălui 
ceresc sădite, le-au cules şi le-au adunat..."

Cartea cuprinde o serie de învăţ ături pe care 

Ţ ichindeal le socoteşte potrivite şi pentru ro

mâni. Ea se adresează în general publicului care 
iubeşte „adevărul şi faptele hgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAbone", dar mai ales 

acelora oare se preocupă de „educaţ ia, sau creş

terea tinerilor". Este, cu alte cuvinte, o carte 

menită să slujească unor scopuri pedagogice. Ea 
sădeşte în suflete dragostea şi iubirea de oameni, 
iar dacă cititorul se va osteni s-o înţ eleagă, să 

aplice învăţ ăturile cuprinse într-însa, îi „va 
aduce desfătarea sufletului şi mirosul şi dulceaţ a 
raiului", adică îl va face mai înţ elept şi mai bun.

Pentru înţ elegerea ei nu este însă suficientă 
simpla lectură, acceptarea fără judecată a învă

ţ ăturilor cuprinse. Cititorul trebuie să mediteze 
asupra celor aflate, să le raporteze la experienţ a 
sa de viaţ ă. în cele ce urmează, autorul prefeţ ei 

adresează un îndemn pentru cunoaşterea raţ io
nală, iar nu dogmatică : „  ... proceteşte-o cu 
atenţ ie» judecă, nu te îndestula numai cu aceea, 

ce ţ i se spone, că easte formoasă şi înţ eleaptă 
carte, ci cearcă, ceteaşte-o cu bonă luare de 

seamă, de vezi easte aşa, precum ţ i se spone, că 
nu-s toate de folos, de aceea te vei îndestula cu 
laudele ce coprinde cartea aceasta, şi numai cu 

mijlocirea cetirii nu vei fi  încredinţ at."

îndemnul acesta se referă în primul rînd la o 

cunoaştere raţ ională, cum am mai arătat, dar, 

totodată, şi la o privire critică asupra conţ inutu
lui cărţ ii, ceea ce însemnează că traducătorul 
însuşi avea anumite rezerve faţ ă de ihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAdunăre 
de lucruri moraliceştiAsemenea rezerve se
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referau mai ales la unele principii, la unele 
norme care nu erau întrutotul aplicabile la po
porul român, deoarece rezultau dintr-o expe
rienţ ă de viaţ ă petrecută într-un alt timp şi în 
alt loc.

După această prefaţ ă, din care am extras ideile 

de mai sus, urmează o dedicaţ ie de unde emană 
dragostea şi recunoştinţ a traducătorului faţ ă de 
Grigore Obradovici, cel ce a contribuit prin în
treaga sa activitate la dezvoltarea învăţ ămîntu- 
lui românesc din Banat. Grigore Obradovici i-a 

urmat lui Dimitrie Ştefanovici în postul de di
rector al şcolilor naţ ionale din Banat. El a fost 
nepotul lui Dositei Obradovici şi, pe lingă meri
tele de seamă în organizarea învăţ ămîntului 

nostru, îi mai revine şi acela de a fi contribuit 
la răspîndirea cărţ ilor prin traduceri sau prin 
localizări. Cele mai multe tipărituri ale sale sînt 
cărţ i de uz didactic, dintre care amintim „ ihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAîndru
mare cătră învăţ ătura tinerimei cei româneşti 
tipărită la Buda în 1811.

Tot în 1811 el traduce din Marmontel, Dositei 
Obradovici şi Oxenstiern „Culegerea kilinelor 
poveşti de nărav povăţ uitoare, spre jolos şi pe
trecere de Ab i n e " .

Preocupările sale îl situază printre pionierii 
literaturii pentru copii şi tineret.

Pentru aceste merite i se adresează Ţ ichindeal, 
arătînd că naţ iunea română „divinizează... în 

tine omul cel mult aşteptat; în tine ea nădăj
duieşte un tămăduitorii! a tuturor abuzuri şi îngfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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(în) Scrisul bănăţ ean, 1959, nr. 4, pp. 75—78L
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tine ea ţ ine a fi găsit un om, a cărui nome să 
nu-i pice îndelung din inimă, ci cu bucurie întot
deauna să-l recolească.**  Naţ iunea română îi e cu 
atît mai recunoscătoare lui Grigore Obradovici* 
cu cît îşi aminteşte că ea în trecut căuta cu du
rere şi cu suspine lumina cărţ ii, dar n-o putea 
găsi din cauza vitregilor „cărora au fost încre
dinţ ată informaţ ia pruncilor ei.**  Ii  cere, în final, 
să unească intelectualii, pentru a crea o forţ ă 
puternică, menită să lumineze poporul român 
şi să-l ridice la nivelul naţ iunilor civilizate : 
„Şi adu cîndva şi unirea capetelor luminate, ca 

cu poteri comune, se se aducă poporul cest 
neglect în calea culturii mai departe, să fie de o 

lăture celorlalte naţ ii care lui încă sunt da
toare mulţ emire pentru lumina, cu carea ele 

lucesc, şi aşa vei reporta mulţ emirea tuturor 
românilor/*

Capitolul întîi al lucrării, deşi nu-i aparţ ine 
lui Ţ ichindeal, ci lui Obradovici, merită să fie 

menţ ionat aci, chiar şi numai în treacăt, pentru 
ideile sale iluministe pe care traducătorul ro
mân şi le-a însuşit. El se intitulează ihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA„Pentru, 

dragoste către învăţ ătură**  şi pledează cu căldură, 
şi convingere în favoarea ostenelii spre a cu
noaşte cuceririle şi binefacerile culturii umani
tăţ ii.

„Rădăcina învăţ ăturii e amară**, în sensul că. 
se ajunge la ea cu- trudă, cu eforturi şi sacrificii*  

„însă rodul ei e dulce**. Ea îl luminează pe om,, 
îl face să devină mai bun, spre deosebire de cel 
incult care, şi din cauza neştiinţ ei poate să fie- 
rău :ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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„Precum se deschilineaşte omul prin cuvîntare 
de cealalte necuvântătoare animale, aşa prin 
ştiinţ e şi învăţ ătură se deschilineaşte omul cel 
iscusit şi învăţ at de cel ce nimica ştie şi e hgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAprost."

Individul fără cunoştinţ a şi înţ elegerea lucru
rilor nu se distanţ ează prea mult de faza copilă
riei omeneşti; el se află, cum zice autorul, „în. 
stare pruncească“ . El se apropie de perfecţ ia 
umană pe măsură ce cunoaşte şi înţ elege cît mai 
multe lucruri. Dar numai simpla învăţ ătură,. 

6impla cunoaştere a lucrurilor nu e suficientă’ 
pentru ca omul să atingă perfecţ iunea, idealul 
umanităţ ii.

Acesteia trebuie să i se asocieze „o viaţ ă fă
cătoare de bine", adică o conduită morală cores
punzătoare idealului moral, tendinţ ei de atingere- 
a scopurilor propuse. Omul trebuie să fie nu nu
mai înţ elept, dar şi bun. Deosebirea între el şi 
cel neinstruit şi rău e tot atît de mare ca cea 
existentă între omul sănătos şi cel bolnav, între- 
viu şi mort.

învăţ ătura îi e de folos omului în orice si
tuaţ ie s-ar afla el : dacă e în situaţ ie normală,, 
fericită, atunci îi serveşte drept podoabă, iar 
dacă se află în nenorocire, îi slujeşte „spre- 
mîngăiare".

De fapt întregul conţ inut al cărţ ii aduce o 

serie de învăţ ături menite să ilustreze ideile de- 
mai sus.

Cea de a doua traducere apărută în 1808,. 
„ ihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAEpitomul sau scurte arătări“  este închinată lui  
Ştefan Avacumovici, episcop al Timişorii, Lipo- 
vei şi Becicherecului Mare. Motivul dedicării 
acestuia se pare să fie de ordin personal, căci înZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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prefaţ ă traducătorul mereu îl numeşte pe episcop 
„făcătoriule de bine al meu“, sau îi cere „cu 

lina proteacţ ie a mă acoperi şi cu graţ ia ta a 

mă hgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAîntări".

Scopul traducerii, în afară de cel al înzestră

rii  bisericii cu cărţ i în limba română, era de a 
combate unele superstiţ ii, de a combate practica 
săvîrşirii cultului divin după tradiţ ie, iar nu 

după normele scrise. Iată de ce lupta lui Ţ ichin- 
deal împotriva neştiinţ ei trebuie înţ eleasă aci ca 

o luptă împotriva săvîrşirid „empirice" a servi
ciului divin. Ca preot, el cerea o religie mai ra

ţ ională, fără mulţ imea d:e ceremonii, de obiceiuri 
şi tradiţ ii pe care preoţ ii neştiutori, fiindcă nu 
aveam cărţ i în limba română, le practicau fără a 

înţ elege asburditatea lor.

în introducere aduce ideea necesităţ ii predicii 
după slujbă, iar pe aceasta o înţ elegea ca un 

mijloc de luptă împotriva superstiţ iilor, ca un 
prilej de a pleda în favoarea necesităţ ii ştiinţ ei 
de carte, dar, mai ales, pentru înflăcărarea sen
timentelor româneşti. De aci trage concluzia că 

„liturghia fără învăţ ătură iaste ca mîncarea fără 
sare". Paginile în care vorbeşte despre necesita

tea de a avea preoţ i instruiţ i, iar nu oameni 
inculţ i, care au deprins anumite reguli ale slujbei 

şi, mai ales, unele apucături lumeşti, sînt de o 
adevărată savoare. Aici  se pot observa calităţ ile 

scrisului său, cum ar fi  : tendinţ a moralizatoare, 
ironia şi satira, puterea de convingere, găsirea 
expresiilor tipice româneşti; mai cu seamă din 
punct de vedere al posibilităţ ilor de exprimare 
a limbii  române la acea dată, paginile sale sînt 
cu adevărat antologice, demonstrînd la ce expre-ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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isrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

sivitate şi plasticitate poate să ducă folosirea 
graiului popular. Iată acum un fragment care 
constituie un exemplu unic de unitate şi expre
sivitate a limbii noastre la data respectivă, mai 
cu seamă dacă ţ inem cont de faptul că autorul 
nu avusese prilejul să ia contact cu celelalte 
provincii româneşti şi, în afară de eventuala 
lectură a unor cărţ i bisericeşti, scrierile româ
neşti de pînă atunci îi erau necunoscute :

„Şi oare tocma aceia, carii aşa zic, dare-ar ei 
oile sale ceale necuvîntătoare să le păzească un 

păstoriu, care numai traistă mare are, mîncă, 
bea şi se odihneşte bine, dar nici le păzeşte, nici 
ştie unde iaste păşune bună, nici are cîini, ba 
ce e mai mult, le-au tuns mulţ i, le-au belit şi 
le-au înnecat; şi, să sponă hgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAdrept, dare-ar el sim
brie la un păstoriu ca acesta ? Hei! Tot omul 
poate vorbi ce îi place; că a vorbi e lesne, nu
mai se iae sama ce vorbeşte, că Dumnezeu e 
deasupra noastră.

Că a şti ceti şi scrie se cuvine la tot omul, dar 
preotului mai mult; că de ar şti preotul nu
mai ca omul şi ar face ca un om creştin, e popă 
de jos, dară de nu face ca un popă e şi mai jos 
decît omul.

Şi oare lăsa-s-ar cineva a se vindeca de un 
doctor care nu priceape mediţ ina şi nu ştie vin
deca ? Ba aceluia nici calul său nu l-ar da să-l 
vindece, necum trupul! dar sufletul ?

Şi da-ş-ar cineva hainele sale să i le coase 
unpl, care are ac şi foarfeci şi cot, dar nid ştie 

croi, nici coase ? Ba i-ar da cotul pre spate".

Din categoria lucrărilor tipărite cu scopul de 

a înzestra cultura română din Banat cu tipări-ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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turi necesare în stadiul acela al dezvoltării face 
parte şi „ ihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAArătare despre starea acestor noue in

troduse şcolasticeşti instituturi“ , apărută ia 
Buda în 1813.

Ea este singura operă originală a lui Ţ ichin- 
deal şi cuprinde în linii  generale cam aceleaşi 
idei pe care le-am întîlnit în prefeţ ele şi dedica

ţ iile traducerilor sale. Aci spaţ iul cel mai mare 
este acordat istoricului înfiinţ ării preparandiei 

din Arad. 'Lucrarea prezintă o importanţ ă deo
sebită pentru cei ce vor să se documenteze asu

pra învăţ ămîntului românesc din Banat pe la în
ceputul secolului al XlX-lea.

De aci aflăm că la început planul de învăţ ă- 
mînt al preparandiei cuprindea disciplinele : 

catihetica, tipicul, cîntul, „pedagogia, adică în

văţ ătura pentru buna educaţ ie a pruncilor", 
metodica, „adică modul învăţ ăturii", istoria Un

gariei, gramatica românească, conţ eptul (epis- 

tolografia) şi „matezisul, adică învăţ ătura care 

cearcă subtile geometriceşti adevăruri, la aceasta 

se mai adaugă îndoita aritmetică, adică şi cea 

cu numere şi cea din cap".

Ţ ichindeal nu ezită să critice nobilimea şi 

instituţ iile feudale pentru lipsa de interes pe 

care o manifestau faţ ă de şcoală. Dacă săracii 

fac adevărate sacrificii pentru şcoală, nobilii fie 

o încurajează formal, fie n-o iau în seamă.

„Mulţ i din norod — scrie el — poate fi  încă 

cei mai săraci, mai mult au dat din averea sa 

pre altariul fericirii  norodului... Dimpotrivă, 

mulţ i dintre boieri... lor li-i  bine că ei sînt în

văţ aţ i şi prin prostia săracilor mult cîştigă...ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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rămîn răci, nebăgători de seamă şi împietriţ i şi 
numai pentru ale sale înfierbântaţ i."

Ideea fundamentală după care s-a condus au
torul în lucrarea sa este că lipsa de interes a 

claselor dominante faţ ă de învăţ ământul româ
nesc nu face altceva decît să arate dorinţ a lor de 

a menţ ine şi mai departe poporul român sub 
jugul asupririi sociale şi naţ ionale. Infăţ işînd 
un tablou veridic al rămînerii noastre în urmă 
pe tărîmul culturii, Ţ ichindeal îşi exprimă ura 
sa împotriva asupritorilor feudali. „Tinerimea 
spre buna educaţ ie nu prea mult sporiu face" 
— constată el — „şi starea cea bună a poporului 
prin aceasta pătimeşte". Ca şi ceilalţ i iluminişti 
din Transilvania şi Banat, el socotea, deci, că 

înapoierea din punct de vedere material a po
porului nostru, mizeria socială în care se zbate, 
sînt consecinţ ele fireşti ale nivelului scăzut al 
educaţ iei care se dă tineretului.

Critica autorului se îndreaptă apoi împotriva 

acelor învăţ ători care lipsesc de la şcoală, nu 
depun tot interesul pentru instruirea şi educa
rea copiilor sau îi folosesc la lucru în gospodă
ria lor. Dăm, în continuare, în întregime, frag
mentul la care ne-am mai referit, fiindcă, pe de 

o parte, el prezintă un tablou tragic dar adevă
rat al învăţ ământului românesc din Banat de la 

1813, aflat sub „protecţ ia" austriacă, iar pe de 
altă parte, îl vedem pe autorul lui ca un adevă
rat apostol al neamului românesc, îndurerat de 

soarta sa :hgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

i

1 Cf. V. Popeangă, E. Găvănescu, V. Ţ îrcovnicu, ihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Preparandia din Arad, Editura didactică şi peda
gogică, Bucureşti 1964, p. 25.
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.. De voieşti să ştii în sat unde e şcoală ? 

Nu întreba pe nime, ci du-te, apoi vei afla o casă 
nu departe de beserică, desgrădită, descoperită, 
cu fereştile sparte şi cu hîrtie lipită ; să ştii că 

aceea e şcoala ! Această adevericiune o întăreşte 
Cerniteazul (aproape de Timişoara), că acolo e 

şcoala de vreo cîţ iva ani nu numai dezgrădită 
şi descoperită, ci e şi numai cu trei păreţ i, iară 

cel de cătră miazănoapte păreate lipseaşte ; poate 
fi că pentru aceea, ca să fie pruncilor mai ră
coare în şcoală, mai vîrtos iama... Fraţ ilor, în 

ce stare ticăloasă pătimitoare au fost şcoalele 
noastre pînă acuma şi aşa în inima pruncilor 
noştri celor iubiţ i... hgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBApolomida şi mărăcinile 
neştiinţ ei au crescut! Ştiut este, că în multe 

locuri se adună prunci mulţ i la şcoală, însă şăd 
singuri la şcoală, fiindcă dascălul e dus cu popa 
la vreo doao sau trei pomeni, sau în casa ora
şului a face socoată; sau s-au dus la vînat şi 
acuşi vine. Săracii pruncii ! Ce fac ei în şcoală ? 
Se bat, se suduie, îşi rump hainele, iată ce fac. 
Dară săracii părinţ ii lor ce socotesc că fac prun
cuţ ii lor ? Au doară nu socotesc că Dumnezeu 

ştie ce învaţ ă ei în şcoală ? Şi ce nădeajde ză- 
darnică spre ei zidesc ; ba cînd dăscăliţ a spală 
cămeşile, pruncii trebuie să poarte apă de la 

fîntînă, unde s-au întâmplat de s-au şi înnecat 
şi aşa pre prunci spre alte trebi casnice îi între
buinţ ează dascălul şi dăscăliţ a în multe locuri 
de acest fealiu de neorînduieli şi mai multe alte 

se află, atîta despre partea învăţ ătorilor cît şi 
despre a directorilor ; că aceasta e de mirare,ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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că pruncii cinci-şease ani umblind la şcoală nu 

ştiu nimica".

Şi de data aceasta autorul îşi face cunoscut 

programul său pentru ridicarea poporului ro

mân din înapoierea culturală şi materială în 
care se afla. ll  găsim concretizat în versurile :ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

i

Cel înţ elept în faptă bună să ne întărească 
Ca binele de comun a(l) naţ iei să crească.
Cel învăţ at să ne lăţ ească ştiinţ ele 
Şi să ne lumineze minţ ile.
Cel bun să ne îmbunătăţ ească 
Cei tari să ne facă oameni mari.

ihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Deci, după a sa părere, ridicarea poporului se 

putea realiza prin formarea caracterelor cu aju
torul moralităţ ii, prin formarea unui om lumi
nat, îmbunătăţ irea moravurilor, răspîndirea cu

noştinţ elor în popor, acestea din urmă contri
buind la promovarea progresului.2

Traducerile sale sînt importante, aşadar, pen
tru faptul că pune la dispoziţ ia cititorilor ro

mâni, într-o vreme în care se căuta deznaţ iona
lizarea lui prin cultură, lucrări în limba noastră 

naţ ională, dar mai ales ne reţ in atenţ ia prin 
ideile iluministe din prefeţ e şi dedicaţ ii, prin 

strădania autorului de a încuraja cultura ro
mână. Aceste lucrări n-au mai atras atenţ ia 

urmaşilor, în mod firesc, decît fie prin unelegfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

'
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1 D. Ţ ichindeal, ihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAArătare... (în) T. Botiş şi A. Să- 
dean, Cei dinţ ii ani din trecutul şi viaţ a prepa
randiei (Şcolii normale) gr. or. române din Arad, 
Arad, 1812, pp. 167—168.

2 Cf. V. Popeangă, E. Găvănescu, V. Ţ îrcovnicu, 
Lucr. cit., p. 26.
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date pe care ni le oferă cu privire la biografia 
sa şi la mişcarea culturală a timpului, fie prin 
existenţ a unor particularităţ i ale limbii ro
mâne scrisă şi vorbită la începutul secolului al 
XlX-lea. Mişcarea noastră culturală de după 
Heliade Rădulescu l-a reţ inut printre pionerii 
săi mai ales pentru lucrarea în jurul căreia s-au 
iscat numeroase discuţ ii, ihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAFabulele cu învăţ ături 
morale.gfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

&

„Filozoficeşti şi politiceşti prin Fabule mo- 
ralnice învăţ ături, acum întîia oară culese şi 
întru acest chip pre limba românească întoc

mite de Dimitrie Cichindeal, parochul Beciche- 
recului Mic şi al şcoalelor preparande româneşti 

•din Aradul vechiu catechet“ a apărut la Buda în 
1814. Timp de peste 60 de ani cartea aceasta 

avea să-i aducă lui Ţ ichindeal numeroase laude, 
unele dintre ele venind din partea celor mai 
reprezentativi scriitori ai literaturii române. 
Pătruns de adevărul pe care-1 cuprindea cartea, 
de caracterul profetic al numeroaselor pagini în 
care vorbeşte despre viitorul poporului român, 
Eminescu îl caracterizează ca fiind „gură de 
aur“ , iar înaintea sa, Heliade Rădulescu, cînd îi 

retipăreşte fabulele, remarcă, de fapt pentru 
întîia oară, importanţ a excepţ ională a învăţ ătu
rilor de aci pentru naţ iunea noastră. Cu sigu
ranţ ă că aprecierile favorabile venite atît din 
partea lui Heliade, a lui Eminescu, cît şi a altor 

scriitori priveau mai ales cele cuprinse în învă
ţ ătura fabulelor, expusă în spiritul raţ ionalis

mului şi cu adevărat patos care dovedeşte înal-

!ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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tul patriotism al autorului. Deşi nici învăţ ătu

rile nu-i aparţ ineau în întregime lui Ţ ichindeal, 

ci erau mai degrabă o localizare a unor frag

mente din lucrarea lui Dositei Obradovici adre

sată sîrbilor, cele expuse în pasajul ce urmează 
au încălzit inimile multor români şi le-au trezit 
încrederea în viitorul naţ iunii lor :

„Mintea! mărită naţ ie daco-românească în 
Banat, în Ţ ara Românească, în Moldova, în 
Ardeal, în Ţ ara Ungurească, mintea! Cînd te 

vei lumina cu învăţ ătura, cu luminatele fapte 
bone, te vei uni, mai aleasă naţ ie nu va fi  pe 

pămînt înaintea ta de cum tu vei fi  oculiruit in 
turpina în carea ai căzut. Că faptele bune sînt 
ţ ie firească omenie. Mărirea, însufleţ irea cea 

mare, bărbăţ ia, aceastea sînt faptele bune ale 
strămoşilor tăi, adecă ale romanilor celor bătrîni, 

acestea sînt diamanturile ceale scumpe; însă e 

de lipsă ca mîna înţ elepciunii să le speale, cu- 
răţ ească şi să le netezească şi strălucitoare să 

le facă.“  1
Datorită dragostei sale pentru poporul român 

şi dorinţ ei de a-1 elibera de sub stăpînirea bise

ricească a Carloviţ ului, aşa cum am mai arătat, 
Ţ ichindeal s-a angajat în acţ iunea de înlocuire 
a episcopului sîrb Avacumovici din Arad cu un 

episcop român, care să încurajeze atît moral cît 

şi material dezvoltarea culturii române din 
Banat. Ca urmare, se ştie, autorităţ ile şcolare şi 
bisericeşti au vrut atunci să-l destituie din pos

tul de profesor de la preparandia din Arad. La 
început n-au reuşit, însă prilejul li  s-a ivit  din

1 Dimitrie Cichindeal, ihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAFilosoficeşti şi politiceşti 
prin Fabule moralnice învăţ ături, Buda, 1814.gfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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nou, în 1814, cu ocazia publicării ihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAFabulelor. Mi 
tropolitul sîrb Stratimirovici din Carloviţ a pus 
totul în mişcare spre a-1 distruge. I-au fost con
fiscate Fabulele, apoi s-a trecut la demersurile 

necesare, pentru a-1 înlătura din învăţ ămînt. 
S-a iniţ iat o minuţ ioasă anchetă, cu prilejul că

reia Ţ ichindeal a putut vedea că pînă şi unii 
dintre aceia cărora le dedicase traducerile sale îi 
erau duşmani. Deşi primejdia era mare, în tot 

cursul anchetei Ţ ichindeal a dat dovadă de o 
fermitate deosebită, aşa cum însuşi se caracteri

zează într-o scrisoare către S. Vulcan : „  ... mie 
nici cît îmi este frică, deşi el * oţ el şi eu voi fi  
cremene/11

Dacă ţ inem seama de împrejurările în care 

au apărut aceste 17Fabuletc şi de ceea ce s-a pe
trecut cu ele, după cum am arătat la biografia 

autorului, atunci nu ne va surprinde faptul că 
un timp nu au putut avea prea mare influenţ ă 

asupra dezvoltării fabulei în literatura română.

Efectele cărţ ii se vor fi  simţ it abia după 1838, 

cînd Heliade Rădulescu scoate la Bucureşti în 

tipografia sa, a doua ediţ ie din Filosofice şi po

litice prin Fabule învăţ ături morale, întocmite 

de Dimitrie Cichindeal.

Heliade le însoţ eşte cu o prezentare elogioasă, 

arătînd că ele „... pot fi  pentru români, pen

tru totdeauna, tablele legii aduse în pustie.gfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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* Clerul sîrbesc din Carloviţ .
D. Ţ ichindeal, Scrisoare către S. Vulcan, Arad, 

1814, (în) Iosif Vulcan, Dimitrie Cichindeal, 1893, 
p. 90.

2 Heliade Rădulescu, Precuvîntare, p. XI.
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Un astfel de elogiu, venit din partea aceluia care, 

la data respectivă, era îndrumătorul cel mai de 

seamă al literaturii române, a atras atenţ ia unor 
scriitori ca : Asachi, Donici, Grigore Alexan- 
drescu. In felul acesta, modelelor străine li se 
adăuga unul românesc, neştiind deocamdată că 

ele erau în realitate adaptarea fabulelor scriito
rului sîrb Dositei Obradovici. In orice caz, lu
crarea lui Ţ ichindeal era pentru fabuliştii ro
mâni, dacă nu un model, cel puţ in un imbold 

pentru a scrie şi ei astfel de fabule.

După şaptezeci de ani de la data cînd a apă
rut prima ediţ ie, Ţ ichindeal nu mai putea fi so
cotit „gură de aur“  decît în poezia lui Eminescu, 
fiindcă toată lumea îl acuza acum de plagiat. 
Ce se întîmplase ?

în 1885 apărea la Arad o a treia ediţ ie, dar cu 

titlul  complet schimbat : „ ihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAFabulele lui Demetriu 

Cichindealu în traducere nouă din originalu sîr- 
besc alu lui Dositei Obradovici de Ioan Russu, 

parochulu Araduluiu. într-un studiu introductiv, 
alăturînd texte şi făcînd numeroase comparaţ ii, 
Ioan Russu „dovedea“ că, în realitate, pretinsa 
carte a lui Ţ ichindeal n-ar fi altceva decît tra
ducerea, cu mici modificări, a operei scriitoru
lui sîrb Dositei Obradovici, intitulată „Fabulele 
lui Esop şi ale celorlalţ i scriitori de fabule din 

diferite limbi traduse pe limba sloveno-sîrbă şi 

prima oară edate cu folositoare dislucidări şi 

învăţ ături moraleapărută la Lipsea, în 1788.

Din 1885 nimeni n-a mai încercat să conteste 
adevărul descoperit de Ioan Russu şi astfel nu-ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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mele lui Ţ ichindeal se pronunţ ă din ce în ce 
mai rar. Era dat ca model de plagiator, iar is
toricii literari rezolvau cu oarecare îngăduinţ ă 
încurcătura ivită, vorbind în cîteva rînduri des
pre meritele lui şi aceasta mai mult datorită 
sfielii de a nu aprecia în sens negativ ceea ce 
pentru Eminescu era ceva sfînt, întruchipare a 

tipului de scriitor valoros prin credinţ a sa în 
idealuri înalte. Excepţ ie face numai un cărtu
rar ardelean, Iosif Vulcan, care, fără să con
teste afirmaţ iile lui Ioan Russu, păstrează încă 
o adevărată admiraţ ie pentru acela care fusese 
un apostol al culturii române din Banat. 
Astfel el îşi face intrarea în Academia Ro
mână rostind în discursul de recepţ ie cuvinte 
calde despre Ţ ichindeal, aduce date noi pe baza 
corespondenţ ei acestuia cu episcopul Orăzii, 
tatăl său. în 1893 publică lucrarea ihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA„Dimitrie  

Cichindeal, date noue despre viaţ a şi activitatea 
lui. Discurs de recepţ iune, cu un răspuns de 

V. A. Ureche“ , apărută la Bucureşti.

în cele ce urmează ne propunem să dovedim 

că i se făcea o mare nedreptate lui D. Ţ ichin
deal luîndu-se drept bune toate cele afirmate 
de Ioan Russu în 1885, deoarece o comparaţ ie a 

ediţ iilor din 1814 şi 1885, iar apoi cu originalul 
sîrbesc al lui Dositei Obradovici ne duce la con
cluzii diferite. Pentru aceasta e necesar să ur
mărim istoricul lucrării lui Ţ ichindeal, mai 
întîi.

într-adevăr, D. Ţ ichindeal n-a indicat la titlu  

şi nici în cuprins numele autorului din care fă
cea adaptarea sa. Publicînd însă în limba ro-gfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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mână fabulele lui Obradovici, el înfăptuia, fără 

să ştie, un deziderat mai vechi al scriitorului 
sîrb care, în 1793, îi scria unui oarecare Cio- 
cherleanu că „pentru tipărirea Fabulelor ihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAtraduse 
pe românia pune la o coală pe hîrtie bună mai 
puţ in 16 fl. cîte coaie vor fi..1

Văzînd un pericol în cartea lui Obradovici şi 
în altele de felul ei, statul austriac a dat o lege, 
chiar în 1793, prin care se interzice tipărirea 
lor, astfel că intenţ ia scriitorului de a o traduce 
rămîne nerealizată. Faptul e dovedit de un or
din al Consiliului unguresc, dat cu ocazia an
chetelor la apariţ ia fabulelor lui Ţ ichindeal, în 
1814. In el se menţ ionează că lucrarea lui Ţ i
chindeal a fost dată la publicare neţ inînd seama 
de legea cenzurii din 1793, dată la care ea cădea 
în afara legii şi, ca atare, nu mai putea fi tra
dusă în limba română.

N-ar fi exclus ca Obradovici însuşi să-şi fi  
pus în gînd să traducă fabulele sale în limba 

română, fiindcă o cunoştea destul de bine. Năs
cut pe teritoriul României, în Banat, la Ciacova, 
el a trăit aci mult timp şi a avut astfel prilejul 
să cunoască nu numai limba noastră, dar şi felul 
de viaţ ă al poporului român, aspiraţ iile sale na
ţ ionale. 2ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

*gfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
■
■

:

Apud Fabulele lui Demetriu Cichindealu in 
traducere nouă din originalu sirbesc alu lui Do
sitei Obradovici de Ioan Russu ..., Arad, 1885, 
p. XLVIII.

2 Pentru amănunte în legătură cu Dositei Obra
dovici şi cultura română, vezi lucrarea lui Vichente 
Ardeleanu Legăturile frăţ eşti dintre naţ ionalităţ ile 
din Banat în lumina operei lui Dositei Obradovici 
(în) Scrisul bănăţ ean, 1959, nr. 3, pp. 84—92.
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Mai mult, el se hrăneşte din cărţ ile bisericeşti 
apărute în limba română, între care o cazanie 
din 1732. Adaptînd fabulele sale, Ţ ichindeal pu
nea la dispoziţ ia poporului român o carte care 
contribuie la educarea în spiritul secolului lu
minilor, iar ea venea din partea aceluia care, la 

rîndul său, se hrănise din cultura română, ve
nea deci ca un act de recunoştinţ ă.

Cu toate că în traducerea fabulelor nu pome
nise numele adevăratului autor, din motive pe 
care le vom arăta mai tîrziu, Ţ ichindeal nutrea 
o admiraţ ie deosebită pentru scriitorul sîrb. 
Cind a avut prilejul şi a socotit că e locul po
trivit, el n-a pregetat să şi-o exprime. Astfel în 
prefaţ a „ ihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBACătre cititoriu “  la jyAdunare de lucruri  
moraliceşti“ , Buda, 1808, spune :

„Eu mă bucur, iubite cetitoriu ! că ştiu ser- 
beşte, mai tare pentru că pociu înţ elege cărţ ile 
domnului Dositei Obradovici şi mulţ umesc lui  
Domnezeu că sum născut în timpurile cărţ ii lui. 
Acest slăvit şi mare luminătoriu al neamului 
seu, ca o albină iubitoare de osteneală, toată 
dulceaţ a şi esenţ ia înţ eleptelor dulceţ uri din 

limbile cele mai învăţ ate a lumii aceştia mari 
o au supt şi iubitului neamului său spre lumi
narea minţ ii, spre îmbunătăţ irea inimii, spre în
mulţ irea şi întărirea faptelor bone şi spre glo
ria omenirii prin dulceaţ a cuvintelor sale o au 
împărtăşit-o şi aşa flori în veac neveştejitoare, 
de înţ elepţ ii lumii în ţ arina tatălui ceresc să
dite, le-au cules şi le-au adunat... “

Dacă avem în vedere această entuziastă şi 
sinceră mărturisire, ne apare ca nejustificat ar
gumentul lui Ioan Russu, potrivit căruia Dimi-ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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trie Ţ ichindeal la ihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA„Sfaturile înţ elegerii cei să- 
nătoaseu şi jyAdunare de lucruri moraliceşti" 
indicase autorul pentru că acesta era în viaţ ă, 
iar la „Fabule"  n-a mai făcut-o, deoarece Dositei 
Obradovici murise în 1811 şi el voia „să treacă 
drept autori*.

Intr-adevăr Dimitrie Ţ ichindeal în mod in
tenţ ionat a lăsat la o parte numele lui Dositei 
Obradovici, dar nu pentru a se da drept autor 
al „Fabulelor", ci al lucrării localizate, adaptate 
conform cerinţ elor poporului român. Niciodată 
el nu s-a socotit „scriitor"  ci „prefăcătoriu", tra
ducător deci, localizator de cărţ i, prin care ur
mărea să-şi lumineze neamul. Pentru epoca 
respectivă a fi „prefăcătoriu" era un titlu de 

cinste alături de cel de scriitor. Iată ce părere 
avea Ţ ichindeal însuşi despre această ocupaţ ie : 
„Deci scriitori şi prefăcători de cărţ i din pricina 

aciasta şi cu socotinţ a aciasta întrebuinţ ează şi 
îşi deşartă ostenealele lor spre folosul cel de 

obşte, pentru ca să poată inimile oamenilor, ceale 
pline de nebunii şi de credinţ ă deşartă curăţ i 
şi iubirea de oameni, dragostea şi adevărul in
tr-însele a turna şi a înrădăcina.**2

Avînd în vedere înalta misiune pe care o are 
scriitorul şi „prefăcătoriu** de cărţ i, de aseme
nea şi greutatea îndepliniri ei, munca respectivă 
trebuie apreciată, dar nu de oricine, ci de aceia 
care se pricep şi sînt capabili să judece în mod 

obiectiv. Acestea le spune D. Ţ ichindeal încă 
din 1802 :ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

i

1 Ioan Russu, Op. cit., p. XXXIX.
2 D. Ţ ichindeal, Înainte cuvîntare la Sfaturile 

înţ elegerii cei sănătoase, Buda, 1802.gfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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„Cu srqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA greu e frumos şi cu bună înţ elegere a 
scria şi a preface cărţ i. Numai aceia ştiu, care 
au cercat; acelora dară să şi cuvine să preju- 
dece cartea, dară nu fieştecăruia care poartă pă
lărie şi căciulă, căci ziavistia nu ştie cinsti ceale 
de folos “ 1

Trebuie menţ ionat faptul că doi dintre isto
ricii  noştri literari din trecut au înţ eles în mare 
măsură în ce constă meritul lui D. Ţ ichindeal 
prin adaptarea „Fabuleloru lui Dositei Obra- 

dovici : Ovid Densusianu şi Nicolae Iorga.

„Nu în originalitatea scrierilor sale... îşi gă
seşte îndreptăţ irea reputaţ ia de care se bucură 
încă Dimitrie Ţ ichindeal... Există o alta, care 

nu se poate distruge prin dovezi de împrumu
turi sau de „plagiat“  : aceea anume că acest 
umil prelucrător a resumat în sine, a represintat 
prin viaţ a şi lucrările sale, în chipul cel mai pu
ternic, starea de spirit, în care mijia conştiinţ a 

naţ ională a românilor din Banat, în vremea marii 
mişcări de idei ardeleană. E o figură reprezenta
tivă, şi în jurul acestei figuri se poate grupa 

toată viaţ a intelectuală românească din Banatul 
de atunci,“  2 spune Nicolae Iorga.

Mai tîrziu, în 1925, Ovid Densusianu avea să 
vorbească cu aceeaşi însufleţ ire despre Ţ ichin
deal, arătînd totodată că mai există şi un alt mo
tiv pentru care trebuie să cumpănim bine cînd' 

facem aprecieri asupra mişcării culturale a tim
pului — felul în care era văzută problema ori

ginalităţ ii. „Cartea lui Ţ ichindeal — spune-

1 Ibidem.
3 N: Iorga, Istoria literaturii române în sec. at 

XVIII-lea (1688—1821) voi. II., Buc, 1901, p. 421.gfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Densusianu — este astfel o simplă traducere 

după Obradovici, cu unele mici schimbări, şi 

pentru că în ea nu se mărturiseşte izvorul ar 

putea fi  socotită ca un plagiat. Deplină originali

tate am văzut totuşi că nu-şi atribuia nici 
Ţ ichindeal şi cum pe vremea lui nu se prea 
ţ inea seama de proprietatea literară — buna 
intenţ ie de a pune în mîna altora o carte folosi

toare, ori de unde era luată, fiind socotită sufi
cientă, — aceasta vine ca ihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAo\ circumstanţ ă 
atenuantă pentru procedeul lui la tipărirea 
Fabulelor*4. 2

Stadiul de dezvoltare a culturii române în 

Banat, lupta pentru ridicarea poporului român 
la rangul de popor civilizat impuneau opere de 

acest fel — adaptări —, deoarece tradiţ ia unei 
literaturi originale lipsea. Dimitrie Ţ ichindeal a 

înţ eles această necesitate şi de aceea, pe lîngă 

celelalte preocupări ale sale, a socotit că e ne
cesar să se dedice muncii de traducere şi adap
tare a unor opere străine, care, cu unele modifi

cări, se potrivesc şi poporului nostru.

Cartea lui Obradovici se potrivea poporului 

român, deoarece situaţ ia lui în imperiul austriac 
era asemănătoare cu cea a sîrbilor.

Ţ inînd cont de numeroasele modificări şi 

adăogiri făcute de Ţ ichindeal la învăţ ătura mo

rală a fabulelor lui Obradovici ne putem daZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

i

1 Că nu este o simplă traducere, se va vedea 
mai tîrziu. Reţ inem deocamdată doar felul în care 
pune autorul problema originalităţ ii pentru vre
mea aceea.

2 O vid. Densusianu, Literatura română modernăr 
voi. I., Şcoala latinistă ..Bucureşti, 1925, pp. 69—86.gfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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seama că el le-a făcut cu scopul de a le adapta 
necesităţ ilor noastre. De aceea absenţ a numelui 
lui Obradovici nu este întîmplătoare, nu este o 
■scăpare; Ţ ichindeal a vrut, într-adevăr, să fie 
considerat el autor, dar nu al unor fabule, ci al 
unor adaptări. De fapt nici fabulele lui Obra

dovici nu sînt originale, ci luate din diferiţ i 

autori : Esop, Lafontaine, Lessing — numai că 
el a mărturisit acest lucru. Contribuţ ia origi
nală a lui Obradovici se vede însă în „învăţ ă- 

tura“ fabulelor. Ţ ichindeal a făcut modificări 
substanţ iale tocmai în această „ ihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAînvăţ ătură“ , 
deci în ceea ce-i aparţ inea aproape exclusiv lui 

Obradovici.

în nici un caz scriitorul bănăţ ean nu inten

ţ iona să-şi atribuie meritele lui Obradovici, 
pentru că opera aceasta era destul de cunoscută 
în Banat. Chiar de la început s-a ştiut că 
„Fabulele  ̂lui Ţ ichindeal sînt adaptarea „Fa- 

bulelor“ lui Dositei Obradovici. Acest lucru 

reiese din documentele oficialităţ ilor care s-au 
ocupat cu anchetarea lui Ţ ichindeal şi destitui

rea lui din învăţ ămînt.

. Reproducem în traducere românească un frag
ment din scrisoarea lui Uroş Nestorovici către 

Consiliul ungarie, redactată în limba latină :
„El (Ţ ichindeal — n.n.) a tălmăcit în limba 

valahică o anumită carte cu titlul  Fabulele lui  
Esop din originalul sîrbesc în care fusese redac

tată de Dositei Obradovici^. Acuzele care i s-au 
adus le vom prezenta pe parcurs. Reţ inem deo-ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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camdată ideea că Ţ ichindeal a fost acuzat pen
tru partea personală adăogată la fabulele lui  
Obradovici.

Deşi un constituie o literatură originală, adap
tările din epoca respectivă, care au contribuit la 

educarea poporului, la cultivarea limbii  române 
literare şi, în oarecare măsură, la stimularea apa
riţ iei unei literaturi originale, nu trebuie 
neglijate.

în studierea lor, aşa cum vom proceda şi cu 
„Fabulele44 lui Ţ ichindeal, va, trebui să urmărim 

în ce constă contribuţ ia scriitorilor români şi 
care este mesajul pe care vor, prin adaptările 
respective, să-l transmită poporului nostru.

Arătînd că Ţ ichindeal nu este adevăratul 
autor al „Fabulelor44, Ioan Russu a adus un ser
viciu bun istoriei noastre literare. Dar nu cu 
acest scop a dat el „în traducere nouă44 fabulele 
lui Dositei Obradovici, ci cu totul altul, mărtu
risit în prefaţ ă. Nu ne apare Russu, în această 
prefaţ ă, ca un istoric literar cinstit, gata tot 
timpul să vegheze ca plagiatorii să nu se stre
coare în rîndurile scriitorilor originali, ci ca un 

preot care apără creştinismul şi în special orto
doxismul de atacurile unui iluminist. El în
cearcă să-l absolve pe preotul român Ţ ichindeal 
de orice vină în critica ortodoxiei, aruncînd totul 
asupra preotului sîrb Obradovici.

în prezentarea pe care i-o face lui Dositei 
Obradovici la începutul cărţ ii, se constată o anu
mită strădanie de a scoate în evidenţ ă raportu
rile lui cu feţ ele bisericeşti din Orient şi Occi
dent, pentru a demonstra că acea critică pe care 
scriitorul sîrb o face bisericii şi reprezentanţ ilorZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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ei se datoreşte fie unor conflicte personale, fie 
influenţ ei protestanţ ilor, care recurgeau la ra
ţ iune în explicarea unor fenomene.

Deşi pe la 1771—1772 Obradovici era un creş
tin docil, spune Russu, la 1778, „s-a schimbat în 

critic sever al creştinismului, sub anumite 
aspecte, deoarece petrecuse între timp cîţ iva ani 
în Germania şi o jumătate de an în Anglia şi 

s-a făcut mai protestant decît protestanţ ii, de- 

făimînd nu numai icoanele şi relicviile, care le 
cinsteşte biserica orientală, ci scriind şi în contra 
crucei şi a cîntărilor bisericeşti, precum se vede 

la învăţ ătura morală a fabulei cei mai de pe 

urmă, 160.“  1
Rînd pe rînd Russu arată că Obradovici s-a 

ridicat împotriva tradiţ iei bisericeşti, a unor aşa- 
zişi sfinţ i, a sinoadelor, canoanelor, dogmelor, 

veştmintelor, ceremoniilor şi chiar a făcliilor — 

toate găsindu-le ca fiind absurdităţ i, datorită 
întunerecului, a neştiinţ ei în care s-a zbătut 
omenirea.

Mai mult îl revoltă pe Russu faptul că Obra
dovici a încercat să explice păcatul strămoşesc 
ca izvorînd din neştiinţ ă. Tocmai acesta este pă

catul pe care Russu nu îl poate ierta :

„Căci orişicît să fi suferit (Dositei) de la 
Ierarhii aceia, lui, ca unui ieromonah, carele a 

primit darul preoţ iei în biserica ortodoxă nu i-a 
fost iertat să iae unele din aşezămintele ei în 

batjocură şi să explice după placul său învăţ ă

tura ortodoxă despre păcatul strămoşesc*4. Şi, în 
concluzie, mai aminteşte încă odată cauza atitu
dinii critice a lui Obradovici : faptul că a învă-

Ioan Russu, ihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAOp. cit., p. XXVII.
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ţ at la protestanţ i „încă în aşa timp cînd cei mai 
renumiţ i teologi protestanţ i se încercau a explica 
toate cîte se ţ in de religiune după raţ iune44.

Cu toate că Ţ ichindeal şi-a însuşit raţ iona
lismul lui Obradovici, a deschis lupta împotriva 
misticismului şi a absurdităţ ilor religioase de la 

români cu armele scriitorului sîrb, Ioan Russu 
încearcă să-l desculpeze de aceasta. „Traduce
rea nouă44 a fabulelor de către Ioan Russu în
seamnă, pe de o parte, scoaterea de sub cauză 
a bisericii ortodoxe române, iar pe de altă parte, 
înlăturarea elementelor de critică socială intro
dusă de Ţ ichindeal şi diminuarea importanţ ei 
mesajului adresat poporului român de către 
acesta într-o perioadă în care pilonii lui rămî- 
neau încă în picioare, adăogîndu-li-se mulţ i alţ ii, 
ca cei ai „Tribunei44 de la Sibiu, apărută cu un 
an mai înainte.

Se impune deci o analiză minuţ ioasă a ele
mentelor introduse de scriitorul român, a mo
dului în care a făcut el adaptarea fabulelor 
scriitorului sîrb, pentru a vedea în ce constă 
contribuţ ia personală, pozitivă.

Intervenţ ia lui Dimitrie Ţ ichindeal în fabula 
propriu-zisă s-a produs în mai mică măsură din 
două motive : în primul rînd, pentru că el le-a 
considerat şi pe cele ale lui Obradovici, aşa cum 

erau de fapt şi cum însuşi a mărturisit în titlu, 
traduceri — deci nu creaţ ii originale ; în al 
doilea rînd, pentru că el a socotit cartea respec
tivă utilă pentru poporul român nu atît prin 

fabulele respective, cît prin învăţ ăturile morale, 
care-i permiteau în plus referiri la poporul ro
mân.ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Intervenţ ia în fabula propriu-zisă se produce 
de obicei în final, căruia scriitorul român îi 
adaogă elemente personale, menite să exprime 
o atitudine proprie. Astfel la fabula 153 (Rîndu- 
neaua şi privighetoarea) adaugă următorul final 
din care se desprinde admiraţ ia autorului pen
tru viaţ a rustică :

„Vezi colo pe iarbă viarde cum sar mieluşeii 
şi se joacă ei, iar pâstoriul şeade lingă izvoară, 
şueră şi zice cu flueră ; care o lasă din mină 
şi ascultă apele cum şueră şi de mine în pădure 
se apropie să mă asculte cu inimă veselă. O, să-i 
cînt să-l veselesc şi să prăznuesc.“

Cîteodată intervine în text pentru a umaniza 
mai mult decît Obradovici personajele, punîn- 
du-le să-şi exprime un anumit punct de vedere 
faţ ă de situaţ ia respectivă, în felul în care şi-l 
exprimă ţ ăranul nostru. Lupului din fabula 21 
(Lupul şi calul) i se spun următoarele :

„Aşa ţ i se cade, că pînă acum ai fost căsap 
cailor, iar acum te făcuşi doctor să-i vindeci/4 

In finalul fabulei 22 (Vulpiile), pentru a subli
nia revolta vulpii bătrîne faţ ă de aceea care o 

îndemna să-şi piardă coada, o pune să rostească 
expresii specifice certei ţ ărăneşti : „pfui ! ruşine 
să-ţ i fie, scroafă şi ţ igană44.

Cele mai multe intervenţ ii ale lui Ţ ichindeal 

în fabula propriu-zisă constau în amplificarea 
textului cu explioaţ ii suplimentare, cu pasaje 
care fac acţ iunea mai plastică şi mai atractivă. 
Aceste intervenţ ii scot în evidenţ ă înclinarea 
scriitorului spre umor şi ironie. Iată mai întîi 
un fragment al lui Obradovici din fabula 3 (Leul 
şi vulpea) :gfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

iZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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isrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
„Iar acesta apucînd cînd pe unul, tind pe altul 

le hgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAmîncă“ .

Şi acum fragmentul respectiv, amplificat de 

Ţ ichindeal: „Săracul, bietul, leu ! Ce făcea el 
văzîndu-se de atîte jiganii împresorat ? Cînd pe 
una, tind pe alta apucînd lupiş, ca bolnavul spre 
obiecturi şi pofte le sfinţ ia şi le jertvia.“

Textul lui Ţ ichindeal, după cum se poate 
observa, are calităţ i literare pe care nu le în- 
tîlnim în cel al lui Obradovici. In primul rînd 
exclamaţ ia ironică : „Săracul, bietul, leu !“  După 
aceea verbele „le sfinţ ia şi le jertvia“  exprimînd 
umorul situaţ iei respective, cîtă vreme la Obra
dovici totul se reduce la „Ze ihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAmănîncă“ .

Am putea spune că Ţ ichindeal a urmărit ade
sea să românizeze textul fabulei propriu-zise, 
prin introducerea unor expresii, proverbe şi zi- 
cători de ale noastre, care se rostesc în diverse 
situaţ ii. Aşa, spre exemplu, în fabula 2 (Vultu
rul săgetat) pentru a sublinia ideea că de multe 
ori răul cel mai mare poate să-i vină omului de 
la al său, recurge la proverbul: „Cine ţ i-a scos 
ochii ? Fratele. Pentru aceea aşa afund, zic 
bătrîniiP

Modificările în fabula propriu zisă nu sînt prea 
frecvente şi nici substanţ iale, ca în învăţ ătura 
morală. Ele există totuşi şi merită semnalate. 
Acele fabule care i s-au părut nepotrivite, sau 
prea puţ in potrivite pentru situaţ ia specifică 
românilor, le-a lăsat afară, astfel că numărul lor 
este mai mic decît cel al lui Obradovici. Intre 
cele care lipsesc amintim : Gîsca sumeţ ită(i (134), 
Taurul şi cerbul (140), Vulpea şi corbul <146), 
Măgarul sălbatic şi roza (150).

1
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Un număr însemnat dintre cele lăsate afară 
sînt traduceri ale lui Obradovici după scriitorul 
german Lessing. De altfel vom arăta mai tîrziu 
că citatele lui Obradovici din Lessing, cuprinse 
în învăţ ătura morală a fabulelor, au fost lăsate 
afară de către Ţ ichindeal, pentru simplul motiv 
că el nu-1 cunoştea pe scriitorul german şi de 
aceea nu putea să-şi însuşească merite pe care 
nu le avea.

Cu celelalte fabule situaţ ia era diferită. Scrii
torul român le ştia cu siguranţ ă înainte de a-1 
fi citit pe Dositei Obradovici, deoarece ele erau 
ale unui scriitor cunoscut mult la noi, Esop.

Fabulele lui Esop au circulat în literatura ro
mână întotdeauna la un loc cu ihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA„Viaţ a" acestuia. 
Cel mai vechi text tradus din greceşte este 
manuscrisul de pe la 1705, afirmă M. Gaster.

O altă traducere sau, mai de grabă, o modifi
care anonimă a apărut în 1812 cu titlul  „Viaţ a 
şi pildele prea înţ eleptului Esop, prin acest ti - 
pariu îndreptate

Deci fabulele lui Esop au circulat la început 
în manuscris. Ele s-au tipărit mai întîi la noi, 
la Sibiu, în 1795 şi 1811, 2 apoi în 1812, ediţ ia la 
care ne-am referit. Cel puţ in aceste ediţ ii tipă-ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

îgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

i Chrestomaţ ie română. Texte tipărite şi ma
nuscrise (sec. XVI —XIX)  dialectale şi populare cu 
o introducere, gramatică şi un glosar româno-fran- 
cez de M. Gaster, voi. 1, Buc., 1891, p. LXXX.  în 
Cărţ ile populare... voi. II., p. 251, N. Cartojan 
precizează că este vorba de o versiune a Vieţ ii lui  
Esop transcrisă în 1703 de Costea Dascălul de la 
biserica Şcheilor din Braşov.

2 II. Chendi, Prefaţ ă la culegerea „Ţ ichindeal, 
Asachi, Donici, Fabule alese", Sibiu, 1909, p. 34.
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rite le-a cunoscut şi Ţ ichindeal. Desigur că ele 
i-au dat prilejul unei comparaţ ii cu cea a lui 
Obradovici şi, ştiind că scriitorul sîrb le-a tra

dus fără să creeze ceva original, n-a mai dat 
nici el autorul. Atunci ar fi  trebuit să apară ca 
autor nu numai Obradovici ci şi Esop, Lafontaine, 
Lessing.

Cert este că fabulele lui Esop deveniseră încă 
înainte de Ţ ichindeal lucrări populare, care apă
reau cu diferite modificări de la o ţ ară la alta ; 

de asemenea serveau drept model pentru fabu- 
liştii mari ai lumii, ca Lafontaine, Crilov etc. 
Ţ ichindeal a mers la izvorul cel mai apropiat de 

e] şi fiindcă acolo găsea nu numai fabule, dar 
chiar anecdote sau snoave. Unele snoave, de ase
menea, erau de circulaţ ie universală. O astfel de 

snoavă de circulaţ ie universală a introdus şi el 
în cartea sa sub numărul 126, la pag. 214. La 

numărul 150 întîlnim „ ihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAPovestea 'pitpalacii“  care 

la noi devenise de mult populară. Aceasta este 
şi în colecţ iile populare ale lui Ispirescu şi în 
dialectul din Haţ eg. 1 Deosebirea între textul lui 

Ţ ichindeal şi cel popular nu este prea mare : 
în primul rîrxd la el e vorba de o pitpalacă, iar 

dincoace de o vulpe ; în al doilea rînd acţ iunea 
e scurtată puţ in de ideea deviată oarecum prin 

încheierea făcută cu zicala : „Laptele cel pustiu 
îl mînîncă cîinii“ , faţ ă de cel popular; „nebu
nul e în stare să facă o aşa becisnie“ .

Nicolae Cartojan a arătat în „Cărţ ile populare 

în literatura românăvoi. II, Bucureşti, 1938, 

cum „Esopia“  a devenit o carte de circulaţ ie uni-gfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Cf. M. Gaster, Lucr. cit., p. LXXX. hgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

6 — Dimitrie  Ţ ichindeal
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versală, ea însăşi, la rîndul său, inspirîndu-se 

din modele foarte vechi.
Unele din fabulele atribuite lui Esop le gă

sim povestite pe scurt în „ ihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAArchirie şi Anadan". 
Aşa e cea intitulată „Toporul şi pădureapre

lucrată şi verisificată de Lafontaine şi Grigore 
Alexandrescu, fapt care dovedeşte — afirmă 
N. Cartojan în „Cărţ ile populare ..voi. II,  

p. 252, „cît de relativă este noţ iunea de originali

tate în materie de fabule44.

Foarte multe fabule ale lui Esop le regăsim 

îr.tr-o colecţ ie arabă atribuită lui Loqmann. (Pen
tru corespondenţ e vezi N. Cartojan, Lucr. cit., 
voi. II, pp. 252—253). Cert este că fabulele lui 
Esop au tangenţ e, asemănări, identităţ i chiar „cu 

elemente din Orientul semitic ori poate chiar 
cu altele din vechiul Egipt/4 conclude Cartojan. 

Aceasta ne determină să vedem în cazul fabule

lor motive, subiecte, idei care au circulat din 
timpuri foarte vechi şi la numeroase popoare, 

ceea ce a făcut ca ele să devină un bun comun, 
iar problema originalităţ ii fabuliştilor să se limi 

teze la adăugarea unor noi elemente şi la oglin
direa în fabula şi morala ei a realităţ ilor ţ ării 

căreia aparţ ineau. Astfel stînd lucrurile discuţ ia 

în jurul originalităţ ii fabulistului bănăţ ean tre- 
■ buie să se refere mai ales la ceea ce a adus el 

nou faţ ă de Obradovici, la măsura şi modul în 
care a adaptat fabulele şi învăţ ăturile morale 

la specificul poporului român de atunci.

Problema originalităţ ii s-a pus şi înainte de 
1885, ceea ce dovedeşte că, în aprecierile lor, 

contemporanii ţ ineau seama de acest lucru. Ast
fel, necuno9cînd că izvorul direct al lui Ţ ichin-ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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deal era Obradovici, V. A. Ureche arăta că in
fluenţ a ar veni de la Esop şi s-ar exercita asupra 
celei mai mari părţ i din fabulele sale.1

Ca şi Esop — spune Ureche — Ţ ichindeal îşi 
începe volumul cu fabula ihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA„Vulturul  şi vulpea", 
iar apoi cele care la Ţ ichindeal poartă nume
rele : 4, 5, 6, 10, 18, 24, 25, 27, 28, 30, 31, 33, 37, 

41, 50, 51, 53, 55, 59, 64, 65, etc. sînt, de aseme
nea, corespunzătoare fabulelor lui Esop.2

Aşa dar, în privinţ a fabulelor propriu-zise, de 
la început se ştia că ele sînt compuneri străine, 

însă nu se cunoştea că sînt făcute de Obradovici. 
De fapt, cei mai mulţ i cercetători, chiar şi 

Heliade Rădulescu, le elogiau nu atît pentru 
fabulele propriu-zise, cît pentru învăţ ăturile mo
rale, unde se cuprindeau idei şi sentimente care 

frămîntau naţ iunea română în epoca respectivă.
Cu privire la importanţ a învăţ ăturilor morale 

ale fabulelor lui Ţ ichindeal, încă la sfîrşitul se

colului trecut, Iosif Vulcan arăta că ele sînt de 
fapt acelea care constituie meritul scriitorului şi 

nu fabulele propriu-zise.
„Insă originalitatea, prelucrarea ori traduce

rea acestor fabule pentru noi este o chestiune se

cundară, 3 spune Vulcan ; căci nu fabulele înseşi 
au produs succesul mare, nu ele au făcut numele

1 V. A. Ureche, Despre fabule în genere şi în 
special despre Cichindeal..., Buc., 1866.

2 Ibidem, p. 37.
3 I. Vulcan, Dimitrie Cichindeal. Date noue des

pre viaţ a şi activitatea lui. Discurs de recepţ iune, 
cu un răspuns de V. A. Ureche, membru al Aca
demiei Române. Extras din Analele Academiei Ro
mâne, seria II, tom. XIV  memoriile secţ iunei lite
rare, Buc., lito-tipografia Coral Gobl, 1893, p. 63.gfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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lui Cichindeal atât de popular, ci aplicaţ iunea 
pentru români a învăţ ăturilor cari urmează fa
bulelor, aplioaţ iuni al căror autor incontestabil 
este el.“

Comparînd însă învăţ ăturile morale“  ale fa
bulelor lui Obradovici, în traducerea lui Ioan 
Russu, cu cele ale lui Ţ ichindeal din ediţ ia 1814, 
nu putem fi  de acord cu Iosif Vulcan care afirmă 

că schimbările făcute de scriitorul român . .. 
„consistă mai cu seamă în înlocuirea numirilor 
de sîrbi, albanezi sau greci, prin numele de ro
mâni/4 Uneori ele sînt ceva mai lungi.

Vom insista în mod deosebit asupra modifică
rilor, a adăugirilor sau înlocuirilor făcute de 

Ţ ichindeal în învăţ ătura fabulelor, deoarece aci 
scriitorul nostru a adus importante contribuţ ii 
personale, a făcut ceea ce trebuia să facă un 

localizator de literatură, un „prefăcătoriu“ , cum 

însuşi se numea. Vom folosi, în cazul compara
ţ iilor, ediţ ia română Ioan Russu a fabulelor lui  
Dositei Obradovici şi acolo unde ni se pare că 

traducerea nu este fidelă, ediţ ia în limba sîrbă 
a operelor lui Obradovici, apărută la Bucureşti, 
în 1955.2

Vom face mai întîi cîteva observaţ ii asupra 
traducerii lui Ioan Russu.

în primul rînd, traducerea lui Ioan Russu nu 

este fidelă totdeauna originalului sîrbesc, aşa 
cum pretinde autorul ei — că a înlăturat toate 
„smintelele“ din traducerea lui Ţ ichindeal, 

deoarece în unele locuri încearcă anumite loca-ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

v hgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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1 I. Vulcan, Op. ihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAcit. ,p. 57.
2 Dositei Obradovici, Scrieri alese, 1955, cu o pre

faţ ă a editurii.
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lizări oare duc la confuzii grave. Astfel, dacă 
ţ inem seama că Russu intenţ ionează să ne re
dea cu fidelitate textul sîrbesc, deci nu o loca

lizare, nu putem trece cu vederea peste ceea ce 
spune în învăţ ătura morală a fabulei 121, că 
sîrbii se închinau cu ani în urmă la zeităţ i ca : 

Joe, Junona. Iată textul lui Russu :ihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

„Bătrînii noştri înainte cu o miiă şi vreo 

cîteva sute de ani s-au închinat lui Joe, Junei şi 

altor zeităţ i, ca dumnezeilor săi, ale căror nume 

abia se mai aud.(C

Şi acum traducerea exactă din originalul 
sîrbesc :

„Bătrînii  noştri înainte cu cîteva sute de ani 

sc închinau lui Dvor şi Coled, ca dumnezeilor lor, 

ale căror nume abia se mai aud.“

în sfîrşit, textul lui Ţ ichindeal, din 1814 :

„Bătrînii noştri mai înainte cu oare cîteva 

sute de ani s-au închinat soarelui, miţ elor şi altor 

zidiri. Ca unor dumnezei ai lor cînta şi le co

linda : Olerom, dalerom ! Aulerom doamne

Se remarcă aci intervenţ ia nefericită a lui 

Russu, care e în contradicţ ie cu adevărul, 

deoarece zeităţ ile sîrbeşti Dvor şi Coled sînt 

înlocuite cu altele, într-un text care se pretinde 

original şi nu localizat.

Cît priveşte localizarea făcută de Ţ ichindeal, 

nimeni nu poate obiecta că este în contradicţ ie 

cu adevărul istoric, avînd în vedere faptul că 

el n-a intenţ ionat să dea o traducere fidelă a 

originalului sîrbesc, ci o adaptare la specificul 

poporului român.

85



J srqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

De fapt Russu a înlăturat în traducerea sa tot 
ceea ce constituie contribuţ ia personală a lui  
Ţ ichindeal. în afară de aceasta a folosit o limbă 
aridă, latinizantă, în timp ce Ţ ichindeal s-a folo
sit de limba vie a poporului, cu numeroase pro
verbe şi zicători, cu un număr oarecare de re
gionalisme, care fac să avem o imagine clară 

asupra limbii literare de la începutul secolului 
al XlX-lea în această regiune a ţ ării. Asupra 
problemelor de limbă literară vom reveni în 

cadrul acestei lucrări; deocamdată vom da doar 
cîteva exemple din care se vede superioritatea 
textului lui Ţ ichindeal faţ ă de cel al lui Russu.

Ţ ichindeal înlocuieşte expresiile, proverbele 
şi zicătorile sîrbeşti cu corespondentul lor, ca 
idee, din limba română, în timp ce Russu caută 
să dea o traducere aproximativ exactă şi în 

felul acesta scade valoarea literară a textului. 
Aşa spre exemplu, pentru a arăta că cineva nu 

crede un anumit lucru nici măcar într-o măsură 
foarte mică, în limba română se spune că „nu 

crede nici cît e negru sub unghie", iar în limba 

sîrbă se zice „nu crede nici cît un fir  de păr". 
Ţ ichindeal a renunţ at la expresia sîrbească, în- 
locuind-o cu cea românească, în timp ce Russu 
s-a menţ inut la original :ihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Ţ ichindeal: „N-au fost ei nici cîtu-i negru 
subt unghie mai buni".
Russu: „Nici  cît firul  de păr n-au fost mai 

buni".
Proverbele şi zicătorile introduse de Ţ ichin

deal sînt destul de numeroase. Dăm cîteva exem
ple dintre acelea pe care Russu le-a lăsat afară. 
La sfîrşitul învăţ ăturii morale a fabulei 47, (Ca

i i
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IulsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA şi măgarul) apar la Ţ ichindeal „După ploaie 
căpeneagulu şi „Au  trecut baba cu colaculu. Tex
tul următor îi aparţ ine în întregime lui Ţ ichin
deal :

„Ajută fratelui tău întru toate şi în bună 
vreme la lucruri bune şi de folos, căci toţ i pur
tăm o sarcină a neştiinţ ei şi a slăbidunei. Să nu 

faci să-ţ i zică : după ploaie căpeneagul şi au 

tiecut baba cu colacul.u

Sau la învăţ ătura morală a fabulei 10 (Lupul 
şi capra) unde apare proverbul: „Lupul îşi 
schimbă părul, dar năravul ba“ , în forma urmă
toare : „Ca lupul e lup, părul schimbă, iar nă

ravul nu, precum zic înţ elepţ ii bătrîni“ .

în unele cazuri proverbele şi zicătorile sînt le
gate direct de un anumit personaj al fabulei, 
scoţ înd în evidenţ ă trăsătura lui caracteristică, 
în finalul fabulei 82 (Lupoaia şi puii ei) adaugă 
următoarele, ca să arate că vina aparţ ine exclu
siv lupoaicei pentru situaţ ia respectivă : „Ea  

ş-au cîntat, ea ş-au descîntati( (Tu cînţ i, tu des- 
cinţ i).

Alteori proverbele şi zicătorile sînt date în pa
ranteză, ca o explicaţ ie a ceea ce spusese mai 
înainte în textul respectiv : „Iară a se lăsa tot 
de una înşălat şi de nas purtat (ce să zice mă 

trage de nas cum vrea el) aceea e cu totul proastă 
nebunie.  ̂(Fabula 123).

Apar proverbe şi zicători ieşite astăzi din cir
culaţ ie : „Cel ce tare se foloseşte se şi tăvăleşte.“

Unele dintre fabulele lui Obradovici sînt con
struite după modelul tradiţ ional : învăţ ăturaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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morală e la sfîrşitul fabulei, în cîteva cuvinte, 
fără să constituie text separat.

Ţ ichindeal a intervenit adesea cu adausuri şi 
la fabulele de acest fel, menite, uneori, să în
drepte atenţ ia spre cu totul altceva decît a inten
ţ ionat Obradovici. La fabula 50 (Cerbul), de 

pildă, Obradovici în hgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA„învăţ ătură"  a vrut să arate 
doar că întîmplarea joacă mare rol în viaţ ă. Ţ i
chindeal i-a adăugat încă vreo cîteva cuvinte 

prin care îndeamnă, la o permanentă atenţ ie, 
pentru ca omul să evite primejdiile care au drept 

cauză întîmplarea : „cu ihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAluare de seamă, cu 
mare grije şi înţ elepţ eşte să ne păzim totdeauna 
cit putem mai tare" .

Multe din aceste adaosuri sînt făcute în stilul 
şi spiritul predicilor pe care Ţ ichindeal le ţ inea 

poporenilor săi din Becicherecul Mic, din do
rinţ a de a contribui la formarea moravurilor să

nătoase. Intr-o astfel de adăogire a sa îndemna 
6ă se facă bine aproapelui, nu pentru a-1 avea 
în mînă cu ceva, ci pentru propria-i mulţ umire 

sufletească :
„Intru carele să se sîrguiască fieşte carele, care 

voeşte aşa a fi  de oameni înţ elepţ i numit, pre

ţ uit şi socotit, va dobîndi şi după moartea lui ve- 
cinică pomenire cinstită". (Fabula 26, învăţ ă
tura).

O importanţ ă deosebită prezintă „învăţ ăturile" 
în care Dimitrie Ţ ichindeal oglindeşte realităţ ile 

politice şi sociale de la noi, ia atitudine faţ ă de 
. acestea şi caută să-şi lumineze poporul din care 

făcea parte.

Am arătat la început că, datorită îndeosebi pa

ginii 429, în care vorbea despre realităţ ile sociale

vZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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şi apărea ca un duşman al proprietarilor de 
moşii, Ţ ichindeal şi^a pierdut postul de profesor 

la Arad, iar fabulele i-au fost retrase din circu
laţ ie şi confiscate. Iată acum o parte din textul 

lui Obradovici şi cel original al lui Ţ ichindeal, 
adăugat acestuia (şi subliniat de noi) :

„Iaste drept să se prăpădească o mie de fa
milii  fără de răotate, pentru a putea mai bine 

grămădi pentru o sută de foii acelora fără de 
lucru şi nemulţ umitoare ? Ci aşa pofteşte obice
iul şi aşa moda ! Boiarii cei mari trebuie cu 

cinste şi cu mărire să trăiască ? Iară aceasta nu 
poate fără răsipituri să se facă. Şi de unde s-ar 

risipi, de nu s^ar stoarce şi suge măduha din 
oasele bieţ ilor supuşi şi lucrători de pămînt 

săteni.ihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Vedem că cumpărătorii de dominiuri îşi pun 

capul după sate româneştiy iar de altele se fe

resc, căci altele nu aşa lesne se lase supuse şi 

apoi tot strigă românului că e leneş şi sărac. Tre

buie să fie leneş, fiind obosit de atîta lucru, care 

la domnul pămîntesc au lucrat şi aşa spre seama 

lui puţ in lucrînd, trebuie să fie sărac. Aşa şi cu 

cătăniile, zic că românul fuge de starea ostă

şească. Fuge, vezi bine, că nimenea nu l-au în

văţ at să ştie preţ ui binele patriei sale. Insă tot 

sînt la oaste mai mulţ i români şi sînt bune şi 

alese cătane; cu credinţ ă către împăratul său.u

Aceasta este una dintre cele mai realiste pa

gini care s-au scris în epoca respectivă în legă

tură cu situaţ ia românilor din Banat. Cauza să

răciei ţ ăranului român e explicată în mod cores

punzător, arătîndu-se că ea constă în exploata-ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

I 1hgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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rea de către moşieri. Aceasta pe de o parte ; pe 

de altă parte, se arată că situaţ ia românilor era 
cea mai grea, datorită împletirii asupririi sociale 
cu cea naţ ională. Datorită specificului epocii res

pective — numeroasele războaie purtate de Aus
tria fie cu turcii, fie cu francezii — era firesc 
ca să se albe în vedere contribuţ ia fiecărei na
ţ ionalităţ i la ele. Aflăm astfel că mulţ i dintre 

români fugeau de cătănie pentru că nu iubeau 
patria care de fapt nu era a lor. Ţ ichindeal jus

tifica însă această fugă prin lipsa de educaţ ie. 
Cei care rămîneau totuşi în oaste, se remarcau 
prin fapte vitejeşti, prin devotament pentru îm

păratul care le promitea uşurarea situaţ iei lor 
de iobagi.

Ca şi ceilalţ i reprezentanţ i ai Şcolii ardelene, 
Ţ ichindeal este, în conformitate cu principiul hgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
lansat de iluminişti, adept al monarhului lumi

nat, în care vede un adevărat izbăvitor al româ
nilor de situaţ ia grea în care se aflau, ceea ce 
nu întîlnim la Obradovici. Scriitorul sîrb era mai 
apropiat de iluminismul francez decît de cel io- 

zefinist. Ţ ichindeal îl urmează în privinţ a criti
cilor necruţ ătoare la adresa clerului şi a bisericii, 

precum şi în numeroasele referiri critice la si
tuaţ ia socială, dar în privinţ a monarhului lumi
nat el se apropie mai mult de reprezentanţ ii 

Şcolii ardelene, exprimîndu-şi adesea încrederea 

în împăratul austriac. Astfel că laudele pe care 

Obradovici le aduce lui Petru cel Mare pentru 

„ostănealele şi silinţ ele** de a lumina Rusia, cu
noscute în Europa şi Asia, Ţ ichindeal le trece 
pe seama lui Francisc I., apoi introduce urmă
torul text propriu :ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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„împăratul hgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAFrancisc I-iul,  carele măcar de au 
şi fost pentru binele nostru ai fiilor  lui cu atî- 

tea harţ uri însărcinat, 1 totuşi şi părinteşte voeşte 

şi porunceşte pentru cei ce vor da acum înainte 

dascăli să fie la români, care în 3 noiembrie 1813 
spre mîngăiere şi bucurie şi vecinica pomenire 

în Aradul vechiu s-au început/4 (Fabula 131).
Desigur că Ţ iehindeal nu cunoştea scopul ur

mărit de împăraţ ii Austriei prin încurajarea în- 
văţ ămîntului în limbile naţ ionalităţ ilor : să aibă 
cetăţ eni cu un anumit nivel de cunoştinţ e, care 

vor putea mai uşor să producă bunuri materiale 
pentru imperiul sărăcit în urma războaielor.

Pentru învăţ ămînt în limba naţ ională Ţ ichin- 

deal pledează şi în alte „învăţ ături44, amplificînd 

textul lui Obradovici prin adăogiri care se re
feră la realităţ ile româneşti.

în ihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAînvăţ ătura fabulei 149 (Privighetoarea şi 
vulturele) Obradovici spune următoarele în le

gătură cu necesitatea formării de preoţ i şi învă
ţ ători care să contribuie la culturalizarea po

porului sîrb :

.. dar pe lîngă aceasta se vor afla mulţ i, 

carii bucuroşi şi de bună voie vor da cîte şi de 
la sine, ca să poată, dacă nu mai mulţ i, cel pu
ţ in două sute de tineri educa şi învăţ a pentru 

fiitoarea preoţ ime şi spre serviţ iul învăţ ătoresc44.
Scriitorul nostru şi-^i însuşit acest punct de 

vedere şi pentru că el corespundea unei idei 

larg răspîndite de Şcoala ardeleană, anume căgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

•

1 Aici se referă la războaiele purtate cu împă
ratul Napoleon al Franţ ei, din care de cele mai 
multe ori austriecii au ieşit cu pierderi teritoriale, 
materiale şi umane imense.
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preotul şi învăţ ătorul sînt baza intelectualităţ ii 

la sate, ei constituie principalii factori care pot 
să contribuie într-o măsură însemnată la lumi
narea poporului român şi la educarea lui în spi
ritul demnităţ ii naţ ionale. Pornind de la aceasta 

el a amplificat astfel textul sîrbesc :

„Au doară noi nu am putea să avem Semina- 
rium fără numai de ne-am face uniţ i ? Cine 

zice aceasta ? Ba cu adevărat putem, tocmai de 
nu ne vom şi uni. Ia facă-9e înştiinţ are despre 

aceasta şi veţ i vedea cît de mulţ i se vor afla, 
carii de bună voie în dar bani spre aceasta de la 
sine vor da. Să se facă după aceea orînduieală 

ca prin sate să se strîngă bucate şi pre bani să 

se vîndă. Mai pre urmă aţ îţ ia români cu mi

lioanele, să spun aşa, să dea pe doi ani numai 
30 cr. de tăt capul, ce capital groaznic ar ieşi şi 

. apoi s-ar putea învăţ a vreo 400 de feciori pentru 
preoţ ie şi dăscălie... S-ar zidi căşi pentru 

shoale, iară nu s-ar strica ceale zidite, nici s-ar 
pustii...

Zic unii dintră bătrîni cătră prunci : Nu vreaţ i 
să mergeţ i la shoailă ? Nu veţ i fi  popi, şi de nu 
veţ i fi  popi, nu veţ i mînca prescuri. Ei socotesc 

că pentru aceea trebuie să meargă neştine la 

shoală, ca să fie popă şi să mănînce prescuri. Ei 
sînt proşti şi trăbue să le iertăm, căci că din au

zite grăesc şi văd, cum că mulţ i după ce au în
văţ at ... “  ajung popi şi trăiesc bine.

Cînd indică mijloacele prin care să susţ ină 

populaţ ia românească viitorul Seminarium, Ţ i- 
chindeal avea în vedere felul în care aceasta răs
punsese la susţ inerea convictului preparandiei, 

începînd cu anul 1812. Mai reiese de aici că actul
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de generozitate al împăraţ ilor habsburgi se măr
ginea doar la aprobarea înfiinţ ării şcolilor, fără 

să acorde un cît de mic ajutor material. Greută
ţ ile materiale ale învăţ ământului românesc le 

suporta populaţ ia respectivă. Pînă şi după 1860, 
cum spune Slavici, în „Lumea prin care am tre- 
cut“ , şcolarii învăţ au în luptă cu mari greutăţ i 
materiale, mîncînd în cele mai multe cazuri me
ri  ndea adusă de acasă în traistă.

Pentru unii situaţ ia era ceva mai bună, de
oarece statul susţ inea material seminarul din 

Blaj, socotindu-1 un puternic mijloc de catolici

zare, deci şi de deznaţ ionalizare. Românii din 
Banat erau în cea mai mare parte ortodocşi şi 
nu puteau primi astfel sprijin pentru înfiinţ area 

seminarului. Învăţ ămîntul de aci a progresat 

însă pentru că lui i s-au dedicat oameni capabili 

şi entuziaşti, cum a fost Dimitrie Ţ ichindeal.

Se remarcă apoi în fragmentul respectiv fap

tul că Ţ ichindeal lupta pentru dezvoltarea învă

ţ ământului nu numai ca să se formeze preoţ i şi 

învăţ ători, ci şi oameni culţ i, în general.

Şcoala, aşa cum spune el, nu trebuie să fie 

numai o treaptă de pe care să se poată ridica 

cineva în rîndul acelora care trăiesc mai uşor, 

ci un mijloc de îmbogăţ ire a cunoştinţ elor, de 

formare a unor oameni culţ i. Totodată dă în vi

leag şi concepţ ia sa despre preot. Preotul tre

buie să fie un om cult care, la rîndul său, să 

poată lumina poporul păstorit. Se ridică împo

triva inculturii feţ elor bisericeşti ce se preocupă 

mai mult de procurarea bunurilor materiale de

ci 1 a celor spirituale. In învăţ ătura aceleiaşi fa-

'
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bule, urmîndu-1 de aproape pe Obradovici şî 
schimbînd doar denumirile Ţ ichindeal spune :

„Tot cel ce îşi ţ ine lui cinste om cuvîntătoriu 
a se numi şi care crede că are suflet înţ elegă- 
toriu şi nemuritoriu, el trăbue să se gîndească : 
Mai voiesc în Becichereeul Mic sau în sat la Be- 
recsou să fiu preot sărac, cu mintea luminată şi 
cu cuget curat, decît în Bucureşti un mitropolit 
cu mintea întunecată şi cu cuget fără de pace.“ -

în altă parte lărgeşte critica făcută de Obra
dovici absurdităţ ilor comise de feţ ele bise
riceşti, care cereau oamenilor simpli să facă 
ceea ce nu trebuie. Iată textul original introdus 
în „învăţ ătura“ fabulei 142, „ ihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBATaurul, viţ elul şi 
păstoriulil :

„Ba aud unele din cele bisericeşti feţ e zicînd : 
nu ştiu ce (minune poate fi, că ai noştri cum 

învaţ ă ceva, îndată încep a cîrti asupra legii 
noastre, şi unii vreau să se facă uniţ i, alţ ii lute
rani şi calvini. Pînă nu au fost de aceştia era 

mai bine. Nu asupra-le se strigă, iubiţ ii miei 
fraţ i! Nu, apere Dumnezeu, ci asupra acelora 
carii negoţ itoresc cu ale legii şi fac rele între
buinţ ări cu legea, iar legea e bună şi e sfîntă 
împreună cu ţ eremoniile ei, atunoea cînd se ţ in 
acele înţ elepţ eşte precum se cuvine, iar nu ne
buneşte. Pentru egzemplu : Metaniile sînt rân
duite numai pentru călugări, oarii trebuie să-şi 
usuce şi să-şi albească trupul, iară nu pentru 
săteani, carii afară de aceea la secere şi la coasă 
toată ziua stau plecaţ i pînă să gîrbovesc de spate. 
Apoi amărîtul pentru că s-au dedulcit, pîngărit 
în vreo zi de post, sau pentru alt lucru atîtea şiZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

! ,

i
1
-

I

.gfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

ţ !

!

!
i

I:

- ■

{

1
jhgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

94



atîtea metanii să facă. Iar aceia carii trebuie să 

le facă, mănâncă şi beau bine".
Ţ ichindeal punea un accent deosebit pe pre

dica pe care trebuia s-o ţ ină în biserică îndem
nând poporenii la fapte bune şi contribuind ast

fel la formarea unor moravuri sănătoase. Bine
înţ eles că toate acestea le concepea ca pornind 
de la literatura religioasă. Pe noi ne interesează 

însă această problemă sub aspectul străduinţ elor 
sale de luminare a poporului şi de critică a unor 

credinţ e deşarte şi obiceiuri rele.
Reproducem în acest sens textul introdus la 

„învăţ ătura" fabulei 22 :

„Rumânii mai vîrtos în Ardeal, Moldova şi 
Ţ ara Românească, deaoă văd vre un preut cu 
barba înprejur ceva rasă, strigă zicînd : că nu-i 

de legea creştinească, ci de unit (neştiind că 
uniţ ii încă sînt adevăraţ i creştini şi nu-şi rad 

nici cît barbele).

Numai să-l vadă cu o bărboae necioplită, ne- 
văzîndu-i obrazul, abia să i se vadă ochii, să 

caute cu ei sub sprincene, ca hîrţ ul din tărîţ e şi 
ca mîţ a din bădîiu. Nu trăbue, fraţ ilor, căutat, 
iaste preutul cu barbă. Fie cu barbă ori fără 

barbă, aceea să fie la noi tot una, ci trăbue cău
tat are preutul nostru în cap din destul învăţ ă
tură ... şi iaste el om de caracter ales, şi face 
el aşa precum învaţ ă şi străluceşte el în biserică 

cu învăţ ătura, cu predicaţ ia mai tare decît 100 de 

lumini căra întrînsa din obicei ard. Nu barbă, 
nu, ci crieri e mai bine a avea. Căci, îmi aduc 

foarte bine aminte că, era în locul naşterii 
mele pănă la vreo cincizeci de oameni bătrîni 

cu barbe mari. Insă pruncii cum îi vedea, înce-
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pea a striga, ascunşi fiind după garduri : mec ! 
miau ! ţ apule ! Unde duci gîsca, moşule ? (De) 
aceea moşii aceştia ca să scape de risul şi bat
jocura pruncilor, au început unul cîte unul a-şi 
rade barba, pînă ce nu au mai rămas nici batăr 
unul să se îngroape cu barbă. O ! de le-ar urma 
acestora şi preuţ ii, nu ar avea pricină de a ţ inea 
sfinţ enie întrînsa. Insă iată nevoe mare ! Că zic 
oamenii : pe popa învăţ at cu opinci şi pe popa 
fără de barbă nu trebuie crezut şi apoi aceasta 
încă le mai ţ ine barbele. Ba încă cînd slobod 
barbele, şi oamenii încep a le săruta mîinile.“

Fragmentul respectiv evidenţ iază şi înclinaţ ia 
spre umor a lui Ţ ichindeal pe oare nu rareori 
l-a mînuit cu uşurinţ ă ; de asemenea capacita
tea de a alcătui un portret caricatural, cu aju
torul descrierii, dar mai ales cu cel al compara
ţ iilor — preoţ ii stufoşi seamănă cu „hîrţ ii din 

tărîţ e şi cu mîţ a din bădîi“ .
Unele cărţ i bisericeşti, cum ar fi mineele, Ţ i

chindeal le socoteşte inutile, iar în locul lor 
crede că ar trebui să se tipărească altele laice 
şi, din nou, să se pună în biserică accentul pe 

predica preotului, aceasta fiind înţ eleasă ca o 
acţ iune de răspîndire chiar a culturii laice. Şi 
aceste idei aparţ in lui Ţ ichindeal şi le-a intro
dus în „învăţ ătura“  fabulelor.

„Au  nu am avea mai multă deşteptare de s-ar 
fi mînat înainte Istoria lui Milot, precum de la 
aurita Retorică românească, Gramatica nem
ţ ească pentru limba românească, de cît din mi
neele ceale mari care mai în ceşti ani se tipă
riră pre românie, fără de care de atîtea veacuri 
de ani putură să fie pravoslavnicele noastre be-gfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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searici! Care şi acuma mai multă vreme mai 
prin toate besearicile zac închise. Nici nu se văd 
a fi  date pentru alta la tipariu, fără numai pen
tru urîta dobîndă, mai vîrtos a unuia cu a că
ruia cheltuială s-au dat şi la tipariu. Adevărat 
că aceste cărţ i sînt sfinte, de călugării cei gre
ceşti pentru mănăstirile sale făcute, carii nu au 
alt lucru, fără să mănînce, să bea şi să cînte. 
Ba întru aceste de pre urmă cufundîndu-se cu 
totul, grecii îşi pierdură împărăţ ia...

Vedem acuma la noi că nu prea merg oamenii 
să asculte cetania şi cîntarea mineaelor. Mai cu 
bucurie şi mai cu mare folos ar asculta ei o pre
dică înţ eleaptă, care obicei de a spune predică 
în besearică ar fi  vremea să se bage iarăşi în be- 
searici... Prin predicaţ ia unui luminat preot, 
se îmbunătăţ esc şi se luminează oamenii... “  
(Fabula 154, învăţ ătura).

Tot în aceeaşi „învăţ ătură*4 se ridică împotriva 
unor obiceiuri venite de la greci, prin interme
diul bisericii sîrbeşti, de care depindea şi cea 
românească. Astfel de obiceiuri, cum ar fi um
blatul cu moaşte ale unor pretinşi sfinţ i, nu sînt 
decît mijloace de ţ inere în întuneric şi supersti
ţ ie a norodului. La cele spuse despre această 
chestiune de către Obradovici, Ţ ichindeal adaugă 
următoarele :

„Deci la 900 de ani după Hs. primind sîrbii 
credinţ a creştinească şi despre o parte primind 
împreună şi de la greci multe deşertăciuni; des
pre altă parte mai adăogînd şi ei ca mai multe 
din firea lor, care cu multe feluri de meşteşuguri 
împrumutîndu-le aicea în Banat noao români
lor, ca celor ce sîntem supuşi episcopilor sîrbeşti,ihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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iată că orbecăm şi noi ca şi sîrbii. Pentru ce în 
Ardeal, cît e de mare, nu se află nici întră uniţ i, 
nici întră neuniţ i a se da înaintea oamenilor 
moaşte, oase, Dumnezeu ştie de ce dobitoace, 

zicînd că sînt ale sfinţ ilor ...

Să cunoaştem odată orbecările întru care ne 
aflăm, ca să-mi spună mie cineva : de la veni
rea noastră în Dachia şi supunerea supt greceştii 

episcopi, după aceea sîrbeştilor, carii la 900 de 
ani au primit legea, cît veac s-au petrecut, ce 
nu s-au putut scorni şi adăoga şi apoi.. . noi să 
credem ?“

Din alte adăugiri Ţ ichindeal apare, ca şi repre
zentanţ ii Şcolii ardelene, drept duşman al super
stiţ iilor, arătînd cauzele lor şi influenţ a nefastă 
pe care o au asupra poporului. în „învăţ ătura ̂
fabulei 5 arată că baba Brînduşa şi baba Furca 

„vestite descîntătoare" povestesc oamenilor că 
trecînd noaptea, pe lună, pe lîngă cimitir au vă

zut strigoaie transformîndu-se în găini şi „strigoi 
în pricolici", apoi aşa se duc noaptea şi mîncă 
inimile oamenilor celor adormiţ i. Ba, încă să 
auzim ce povesteşte şi baba Socolana : „Că odi
nioară Miclău, cu Vladu pre vremea căratului 
de grîu, porniră cu carul la holde. îndată cum 
ieşiră din sat afară pe dmp, văzură venind că- 
tră dînşii o hală, în chipul focului, caria dacă au 

ajuns la dînşii, toată s-au sfărîmat şi ei de frică 
îndată au amorţ it şi au încremenit. Tocmai de 
aşa spaimă, încă şi mai de mare fiind cuprinse 
multe comunităţ i plini fiind de deşeartă credinţ ă, 

ispitesc multe femei, pe care ei, adecă mai marii 
locului, ca neşte nebuni, le socotesc că sînt stri
goaie, dezbrăcîndu-le în pelea goală, ca să ispi-A

m
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tească nu cumva vor avea ceva semn de vreo 
coadă pe trup ! Asemene şi alte multe comuni
tăţ i sînt pline de aşa credinţ ă deşartă.

Şi cred. că muierile, maicele, născătoarele şi 
crescătoarele neamului omenesc ar fi strigoaie 
şi ar mănca pre oameni ! o minciunile minciu
nilor şi mai mare de cit toate minciunile ! Aşa 
minciuni să nu le credeţ i, iubiţ ilor creştini, nici 
să înfricoşaţ i pre pruncii cei micuţ i şi fără reu- 
tate cu aşa feliu de minciuni, din care se scor
neşte şi se naşte întrînşii deşarta credinţ ă, că 

aceste sînt minciuni goale de la oamenii cei 
proşti şi întunecaţ i la minte scornite, cărora 
ceea ce pute, le miroasă şi ceea ce miroasă, le 
pute.“

Urmează apoi explicarea acelor fenomene care 
fac posibilă o interpretare mistică, aşa cum ar 
fi lumina putregaiului şi proiectarea umbrii unei 
cruci pe diferite obiecte. Ca idee, explicaţ ia nu 

diferă de cea a lui Obradovici însă este ceva mai 
amănunţ ită. După aceea vine concluzia, care-i 
aparţ ine numai lui Ţ ichendeal:

„Vedeţ i dară fraţ ilor şi prietenilor, cum au 
intrat spaima, frica şi nălucirile între cei proşti 
şi întunecaţ i la minte şi de unde s-au obicinuit 
a zice că sînt hale, zmei şi strigoi. Ba, încă şi 
din gurile unora dintră cărturarii cei proşti şi 
mincinoşi de aceste minciuni am auzit şi ni
micuri spunînd, de care se înfricoşează oamenii 
cei proşti

Tot din dorinţ a de a-şi ridica poporul din mi
zerie el combate anumite obiceiuri, cum ar îi  
praznicele, unde omul e nevoit să risipească za
darnic ceea ce agoniseşte cu grea trudă. DositeihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Obradovici relata în acest sens cazul unui oare
care moş Lupxu, care „chiamă mai în toate du
minicile pe vecinii săi la prînz numai ca să-i în
jure." (Ediţ ia I. Russu, p. 30). Ţ ichindeal înlo
cuieşte numele respectiv cu cel de ihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAStanciu şi 

simpla relatare a scriitorului sîrb o amplifica 
astfel :

„Carele nu chiema pre oameni la alta, cînd 
prăznuia, fără numai să-i sudue şi să-i înfrunte, 

zicînd : au poate că doară gîndiţ i că aicea să 
vă săturaţ i, leşinaţ ilor ? Că eu nu pot face să 
nu vă chiem, iară voi puteţ i face să nu veniţ i". 
Urmează apoi sfatul adresat oamenilor de a re
nunţ a la astfel de praznice, sfat care-i aparţ ine 
iarăşi lui Ţ ichindeal :

„O ! De ar intra acest obiceiu şi întră ai noştri 
ceşti de acuma români, carii 'din orbirea credin
ţ ei deşarte prăznuiesc sărăcindu-se de multe ori 
pe. sine numai umplundu-şi unii traistele sale, 
din care dăraburi îşi hrănesc porcii săi şi altele.

Să urmeze acestui moş Stanciu şi dimpreună 
cu dînsul să strige : Eu v-am chiemat, iară voi 
puteţ i face să nu veniţ i!« (Fabule, ediţ ia 1814, 
p. 79).

Introducerea unor mici pasaje urmăreşte să 
adîncească critica lui Obradovici la adresa preo

ţ ilor, concretizînd-o în anumite obiceiuri legate 
de pomenile morţ ilor. La „învăţ ătura" fabulei 82 
introduce următorul text subliniat, din 

vede că preotul numai aparent regretă moartea 

cuiva, în fondul său sufletesc bucurîndu-se :
„Căci înseşi aceia carii beau la pomană pentru 

sufletul nostru, ne batjocoresc şi rid de noi ; ma- 
car deşi zice preotul: Dumnezeu să-i primească,A

m

care segfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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strigaţ isrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA prunci; carii săturîndu-se aşa şi fac. Au 

gîndeşti că preotul nu se bucură ? încă cum! Şi 
zice şi el împreună cu ceilalţ i: bine au făcut că 
s-au întinsă

Ţ ichindeal nu scapă prilejul de a-şi exprima 
părerea în legătură cu cei ce încearcă să defor
meze caracterul omului, profitînd de poziţ ia lor 
socială şi materială superioară. E imposibil ca 

aceste cuvinte să n-aibă nici o legă tuia cu bio
grafia scriitorului care, în special la Arad, a avut 

ocazia să cunoască astfel de situaţ ii, poate chiar 
însuşi să fi  trecut prin ele :

„Unii  poftesc de la omul de omenie cîte min
ciuni, cîte iscodiri să le minţ e omul de omenie, 
ca să le facă lor distracţ ie şi acestea omul de 

omenie neputînd, deşi ştie că nenorocirea fami
liei lui se cuprinde în sentinţ a celui ce aşteaptă 

să-i spună minciuni şi prin aceasta se face vre
melnic norocos. Insă de această dată în laturi, 
ceea ce alţ i oameni de noi vorbesc şi gîndesc". 

(Fabula 131).
Am insistat asupra acestor părţ i din „învăţ ă

tura" fabulelor, deoarece pe lingă faptul că sînt 
contribuţ ia originală a lui Dimitrie Ţ ichindeal, 
din ele apare iluminismul scriitorului precum şi 

unele calităţ i literare proprii, cum ar fi  utiliza
rea cu succes a umorului şi a ironiei.

Cele mai multe intervenţ ii ale sale în „învă
ţ ătura" fabulelor sînt localizări, dar nu simple 

înlocuiri de nume, aşa cum au afirmat mai toţ i 
aceia care s-au ocupat de activitatea acestui căr
turar bănăţ ean.

Adesea modificările sau omisiunile sînt făcute 

cu scopul de a înlătura tot ceea ce-i aparţ ine
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1srqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA I ihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

numai lui Dositei Obradovici în învăţ ăturile res

pective : diferite întîmplări prin care acesta a 
trecut, locuri pe unde Ţ ichindeal n-a ajuns nici

odată. El reţ ine numai ceea ce socoteşte că se 
potriveşte şi poporului său, sau învăţ ături pre
zentate sub forma maximelor, pe care le consi

deră un bun al întregii umanităţ i. De aceea nu 
fiindcă despre disputa dintre Dositei şi un 
egumen din Muntenegru mai vorbise şi în „Sfa
turile înţ elegerii cei sănătoase", indicînd autorul, 
evită s-o reproducă şi în „Fabule" cum susţ ine 
Russu, 1 ci pentru că ea constituie ceva aparţ i

nând exclusiv lui Dositei. El a lăsat afară urmă
toarele : „Mi  s-a întîmplat în Montenegru" şi 

„Igumenului aceluia cu carele am disputat des
pre curcubeu". El a vrut să reţ ină de aci doar 
învăţ ătura, pe care o considera general-valabilă, 

dîndu-i, prin înlăturarea cuvintelor de la înce
put, un caracter de maximă : „Am cetit într-o 

carte, că dintre toate cîte le ştie omul, mai bine 
este a şti, că va pleca din lumea aceasta cu cu
get bun."

Procedeul de a generaliza sau a pune pe seama 
bătrînilor ceea ce la Obradovici aparţ ine anu

mitor persoane pe care le desemnează este des
tul de frecvent. Iată alte cîteva exemple :

1) Obradovici : „Aceea ce am auzit eu de la 
Aga Caramustafa".

2) Ţ ichindeal: „Că aceea ce am auzit eu de 
la cei bătrîni".

(Fabula 96)

Obradovici menţ ionează că a citit ceva într-o 
carte în Muntenegru. Ţ ichindeal înlătură cuvin-

I. Russu, Op. cit., p. XII. ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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tele care indică locul — în Muntenegru — şi 
spune că a citit-o într-0 carte.

La fel în cazul fabulei 95 (Muierea şi bărbatul 
beţ iv) înlăturînd cuvîntul ihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBADalmaţ ia :

1) Obradovici : „Spun că în Dalmaţ ia s-a 
aprins casa asupra unui beţ iv."

2) Ţ ichindeal: „Spun unii că s-au aprins casa 
pre un beţ iv."

Anumite date din cartea lui Obradovici, de 

care sînt legate evenimente istorice cunoscute, 
nu le lasă cum le-a găsit, ci le recalculează pen
tru timpul care s-a scurs de atunci, ca să nu dea 
informaţ ii greşite. (Fabula 123 — Vulpea, coco
şul, găinile şi cîinii, p. 327).

•Cînd în textul lui Obradovici găseşte referiri 
la anumite cărţ i, despre care şi el mai vorbise 
cîndva, indică locul unde a mai vorbit şi prin 
cîteva modificări localizează textul sîrbesc. Este 

cazul cu „învăţ ătura" fabulei 124 :

Ţ ICHINDEALOBRADOVICI

„în Sfaturile înţ elegerii 
cei sănătoase, s-au făcut 
aducere aminte de o căr
ticică mică scrisă de Ioan 
Muşcatirovici, senatorul 
din Pesta, pentru sărbă
toriri, însă de vreme ce 
nu se află care ar plăti 
să se tipărească rămîne 
trupul gol fără peane 
zburătoare. întru aceea 
cărticică poate vedea 
fieştecarele ce sînt săr
bătorile, cum s-au înce
put şi cum trebuie în-

„O cărticică mică dar 
foarte folositoare despre 
sărbători compusă şi 
edată de domnul Ioan 
Muşcatirovici, senatorul 
din Pesta, e vrednică a 
fi cetită de toţ i. Acest 
bărbat învăţ at şi pentru 
zelul său patriotic şi na
ţ ional lăudabil, foarte în- 
ţ ăleptăţ esc arată în zisa 
cărticică, ce sunt sărbăto
rile, cum s-au început, 
cum trebuie serbate în- 
ţ elepteţ eşte şi ce daună
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ţ elepteţ eşte să se serbeze 
şi ce pagube dintrînsele 
răsare, dacă ne înţ elep- 
ţ eşte în lenevi re se pe
trec şi se întrebuinţ ează.

provine dacă se petrec 
in lenevire şi întrebuin
ţ are rea“ .gfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA• f '

l ihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA\

\

în locul elogiului pe care scriitorul sîrb îl 
aduce lui Muşcatirovici, el vorbeşte despre fap

tul că nu s^a tipărit cartea respectivă, pentru că 
nu s-a găsit cine să suporte cheltuielile tipăririi, 

iar concluzia că prin aceasta cartea nu-şi poate 
atinge scopul o exprimă în cuvintele simbolice, 

care-i aparţ in : „ rămîne trupul gol, jără peane 
zburătoare

Nu întotdeauna înlocuieşte denumirile sîrbeşti 
cu cele româneşti. Rămîne la cele sîrbeşti atunci 
cind nu simte nevoia să le localizeze. Aceasta o 

face mai ales cînd e vorba de unele întîmplări 
petrecute în Serbia, Dalmaţ ia, Albania şi la care 
Obradovici a fost martor. El redă aceste întîm
plări, însă fără să pretindă că a fost martor cînd 

ele s-au petrecut. Un exemplu elocvent este 
fragmentul pe care-1 reproducem mai jos din 

fabula 125 — Cabăţ ul şi cucul:

\

!M !ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

II I

OBRADOVICI Ţ ICHINDEAL■

„Iată o scurtă vorbire a 
unui căpitan bătrîn Raş- 
covici din Golubici, în 
Dalmaţ ia, cu un călugăr 
din sfîntul munte, care 
a o am auzit în casa lui, 
în ziua sfîntul ui Nicolae, 
pe care îl prăznuia, în- 
văţ înd copiii în numitul 
sat. Fiindcă e scurtă şi în

„Iată o cuvîntare a unui 
ostaş bătrîn, căpitan Raş- 
covici din Dalmaţ ia, cu 
un călugăr de la Sfîntul 
munte. Fiind undeva 
ospăţ la masă, se auzi 
în curte tropotele cailor 
şi strigarea călugărului 
din ţ ara turcească (că 
atuncea le era slobod să

!
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treacă în ţ ara neamţ u
lui, aicea la noi) care 
cum s-au coborît de pe 
cal, începu, ca şi cum ar 
fi în casa lui, să se dea 
cailor de mîncat fîn şi 
ovăz“ .

simplitatea ei curioasă, o 
voi pune aici. Şezînd noi 
la masă, s-a auzit în 
curte tropotul cailor şi 
glasul călugărului carele 
îndată ce a descălecat, a 
început ca şi în casa sa 
a porunci ca să dea ovăz 
cai lor. “

îndată ce începe să redea conversaţ ia, Ţ ichin
deal vine cu o precizare care la Obradovici se 

găseşte la începutul textului, adăugind apoi pă
rerea sa critică cu privire la risipa inutilă fă
cută cu ocazia praznicelor : „(Trebuie ştiut, că 
ostaşul acesta avea întru aceea zi prăznuirea 

sfîntului său, sfîntul Ni-colae, precum e obiceiul 
de se sărăcesc mulţ i prăznuind), lasă să prîn- 

zească vecinii la masa adunării, fiindcă despre 

aceea vom avea hgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAvreme".

Deci pe lîngă faptul că nu-şi atribuie ceea ce 
îi aparţ ine lui Obradovici, Ţ ichindeal introduce 

unele elemente proprii (părerea despre praznice) 
şi lasă afară altele (aprecierea asupra întîmplă- 

rilor).
Nu şi-a însuşit Ţ ichindeal nici acele indicaţ ii 

pe care ni le dă Obradovici în legătură cu cu
noaşterea diferitelor limbi străine. Din „învă

ţ ătura" fabulei 152 lasă afară următorul text : A
„ . . .  cît nu mă pot reţ ine să nu o traduc din 

limba engleză şi să nu o descriu aici".
Necunoscînd limba engleză, era un lucru de 

cinste să nu-şi însuşească acest pasaj din Obra

dovici.
în multe cazuri a lăsat afară din „învăţ ătura" 

fabulelor părţ i în care Obradovici dovedea ogfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

;
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IsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

înaltă erudiţ ie. Om cu o frumoasă cultură, 
Ţ ichindeal n-a ajuns totuşi să-l egaleze pe 

scriitorul sîrb în această privinţ ă, pentru că nici 
împrejurările vieţ ii nu i-au dat posibilităţ ile 

acestuia. Cu modestia ce-1 caracteriza, el nu pu

tea să-şi atribuie meritele lui Obradovici. Aceasta 
pe de o parte, iar pe de alta, pasajele erudite ale 

lui Obradovici erau destinate unui public cu o 
oarecare instrucţ ie. Ori, prin localizarea fabule

lor, Ţ ichindeal urmărea să dea hgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBApoporului său, 

insuficient instruit, cunoştinţ e pe care asimilîn- 

du-le să-şi formeze un oarecare orizont intelec

tual, care să-i permită să interpreteze fenome

nele naturii şi societăţ ii prin prisma raţ iunii. El 

lasă, datorită acestui motiv, afară începutul „în

văţ ăturii de la fabula 151 pe care-1 reproducem 

aici după ediţ ia Russu : „De bună seamă fabula 

această a lui Lessing a dat îndemn unui englez 

învăţ at să scrie două compoziţ ii, dintre care una 

se numeşte Asinul filozof, iar cealaltă Asinul 

îndomniti Tot aici mai lasă afară două pagini 

în care se dau exemple din istoria bisericească 

pentru a demonstra că sfinţ ii n-au prea fost 

sfinţ i, ci oameni cruzi, pismuitori şi adesea uci
gaşi.

Majoritatea referirilor la Lessing le lasă afară 

şi aceasta din două motive : în primul rînd, că 

nu-i cunoştea viaţ a şi opera decît prin ceea ce 

aflase de la Obradovici, iar în al doilea rînd pen

tru că intenţ iona ca învăţ ăturile acestuia să fie 

considerate un bun general-uman. Ne-o dove

deşte mai întîi ceea ce n-a mai reprodus din „în- 

văţ ătura“  fabulei 138 — ihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAAsinul şi Esop :
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Obradovici:srqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA „Iar la cei ce ştiu, apoi vorbesc 
aşa, iată ni spune Lessing în fabula aceasta, că 
dintrînşii nimic alta nu grăeşte fără numai in
vidiat

Ţ ichindeal: „Iar la cei ce ştiu, apoi aşa grăesc, 
din nimica alta, fără din mîndrie şi oarba za

vistie ... **  Apoi un fragment mai lung în care 
Obradovici îl elogiază pe scriitorul german şi pe 
care Ţ ichindeal, de asemenea nu-1 mai redă : 

„Cine n-ar ferici şi binecuvînta de mii de ori pe 
acel sfînt suflet al lui Lessing, care ne-a lăsat 

aşa înaltă şi prea înţ eleaptă învăţ ătură în prea- 
înţ eleaptele sale fabule ? Poate vreo carte filo 
sofică arăta cu temei mai frumos, mai înţ ăles 

şi mai real, folosul cel mare care îl poate avea 
omul de la pismaşii şi neamicii săi ? S-ar în
grozi pismaşii, dacă ar putea bine judeca că ce 

rezultate şi urmări se nasc şi provin din urîta 
lor pismă, cu totul contrare poftitorilor lor.**  (Fa

bula, 140 — Hercules).

De fapt şi cele mai multe fabule pe care nu 

le-a mai tradus din Obradovici, aparţ in tot lui 
Lessing.

Cum a procedat Ţ ichindeal, cînd a fost vorba 
să-şi „însuşească*4 merite care nu-i aparţ in, o 

dovedeşte mai ales „Observaţ ia** la fabula 80, 
unde — între altele — Obradovici spune că 
„Acum, cînd mă apropii de anul al cincizecilea al 

etăţ ii, încă îmi plac astfel de scrieri publicate în, 
diverse limbi.**  Ţ ichindeal, aşa cum procedase şi 

în alte părţ i, pentru a localiza, putea doar să 

înlocuiască numărul anilor lui Obradovici cu al 
său, ori să omită doar aceste texte şi în conti

nuare să arate că-i plac astfel de scrieri. Dar,
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deoarece pasiunea pentru astfel de scrieri îi 
aparţ inea lui Obradovici, el a preferat să nu mai 
localizeze aceste fragment, ci să-l lase afară.

De cele mai multe ori, aşa cum au remarcat 

mai toţ i cercetătorii lui Ţ ichindeal, localizarea 

„învăţ ăturii" fabulelor se face prin schimbări 
de numiri şi localităţ i sîrbeşti cu cele româneşti. 
Numele de „sîrb“  este înlocuit pretutindenea cu 
cel de „român", se spune în prefaţ a lui Ion 

Russu. înlocuirea aceasta nu este făcută însă 
oriunde şi oricum. Ţ ichindeal are în vedere spe

cificul poporului român din diferitele regiuni în 

care se află aşezat şi are grijă să precizeze că
rora dintre ei le aparţ ine un anumit obicei. Ast
fel un obicei al dalmaţ ienilor care se va vedea 

mai jos, nu este atribuit românilor în general, 

sau bănăţ enilor, ci numai ardelenilor.ihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Obradovici: „Nimic  nu e mai sfînt şi mai cu

rat decît oaia, zic dalmaţ ienii noştri : şi escre- 

mentele ei le stoarce omul din lapte, apoi mîncă 
laptele, nici că-i e greaţ ă".

Ţ ichindeal: „Nemica nu e mai sfînt şi mai 

curat decît oaia, zic ardelenii noştri; şi căcă- 
razele ei le stoarce omul din lapte, apoi mă- 
nîncă laptele, nefiindu-i nici cît scîrbă sau 
greaţ ă".

;rZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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(Fabula 143 — Oaia şi Jupiter)

El mai introduce de multe ori expresii speci
fic româneşti, pentru a localiza textul. Astfel, 
tot în fabula mai sus citată, apare proverbul 

„şi cum să va săra, aşa va mînca", neîntîlnit la 

Obradovici. Modificările sînt uneori aproape ne
însemnate, dar prin folosirea unui vocabular re

gional îl face pe cetitor să-şi amintească de fe-
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Iul în care munceşte ţ ăranul român, de obiectele 

pe care el le utilizează în procesul muncii : 
„Unde omul bine samănă şi Dumnezeu dă de ro

deşte bine şi după ce ihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAseceră şi treeră sau Aî m b l a - 
l e ş t e , mai nainte pînă a nu turna în jitniţ ele şi 

în coşurile sale, vine altul şi duce ; şi el rămîne 
cu muerea şi cu pruncii de flămînzeşte(i (Fa

bula 143).

Ultimul fragment subliniat îi aparţ ine exclu
siv lui Ţ ichindeal.

De sigur există şi unele modificări în „învă- 

ţ ătura“  fabulelor, semnalate atît de Ioan Russu 
cît şi de Iosif Vulcan, care dau naştere la con
fuzii. Astfel, el atribuie unele obiceiuri sîrbeşti 

românilor fără ca acestea să se găsească la ro
mâni. Exemplul cel mai bun este „învăţ ătura*4 
fabulei 154 — Rînduneaua şi celelalte paseri — 

unde el a făcut multe modificări. Acolo atribuie 
românilor obiceiul de a mînca broaşte ţ estoase, 
arată că diferenţ ele religioase dintre ei sînt cauza 

principală a discordiei lor, fapte care nu cores

pundeau realităţ ilor noastre.

Toate acestea sînt lucruri de amănunt care nu 

pot şterge meritele sale de localizator.

Adaptarea făcută de Ţ ichindeal merită să fie 

cunoscută, ea constituind un aspect caracteristic 

al mişcării culturale de atunci.

Importanţ a ei sub raport lingvistic a fost, în 

cel mai fericit caz doar semnalată, deşi ea consti

tuie un preţ ios document de limbă română de 

la începutul veacului trecut. Mai ales aci auto

rul dovedeşte o preocupare continuă pentru uni

tatea limbii  noastre literare.
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O cauză a neglijării ei şi sub aspectul limbii  
o constituie tot intervenţ ia lui Russu, din 1885, 
deoarece majoritatea cercetătorilor au recurs la 

această ediţ ie, considerată superioară celei a lui 
Ţ ichindeal.

Din punct de vedere al limbii  literare, inter
venţ ia lui Russu a fost de-a dreptul nefastă. El 
a tradus într-o limbă greoaie, utilizînd termeni 
ai epocii sale şi, de dragul de a moderniza tex
tul, a ajuns uneori la construcţ ii rizibile. Iată o 
frază din fabula 7 (ihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBALeul şi ursul), care nu mai 

necesită nici un comentariu :

Ţ ichindeal: „Leul şi ursul au pornit prin pă
dure căutîndu-şi ceva leac pentru foame.“

Russu: „Leul şi ursul au plecat prin o dum
bravă, căutînd medicină în contra foamei".

Ocupîndu-se de limba operei lui Dimitrie Ţ i
chindeal, în 1865, V. A. Ureche vorbea de o in

fluenţ ă a sintaxei germane, pentru că utilizează 
verbul la sfîrşit; îi reproşa apoi faptul că în 
opera sa sînt cuprinse „... încă multe vorbe, 

cînd streine, cînd provinciali9mi ardeleni, bănă
ţ eni etc.“  1

Intr-adevăr se observă o frecvenţ ă mare a 

verbului la sfîrşit, dar aceasta nu se datoreşte 
numai influenţ ei germane ci şi celei latineşti. 
Se ştie doar că şi din punct de vedere al ideilor 

despre limbă era adeptul Şcolii ardelene. încă 
din 1802 şi-a exprimat punctul său de vedere cu 

privire la posibilitatea înlăturării elementelor 
nelatine din limba română, scriind în „Sfaturile

1 V. A. Ureche, Despre fabule în genere şi în 
special despre Cichindeal, Bucureşti, 1866, p. 35.
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1 ihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
înţ elegerii cei sănătoaseînainte cuvîntare, 
p. 438 că este de acord cu principiile stabilite de 
„bineînvăţ atul Paul Iorgovici, în Observaţ iile 
sale despre limba daco-românească.“

^ Principalul scop pentru care şi-a tipărit căr
ţ ile sale fiind luminarea poporului, Ţ ichindeal a 

preferat să renunţ e la limba artificală preconi
zată de reprezentanţ ii Şcolii ardelene şi să o fo
losească pe cea a poporului.

Deci fabulistul bănăţ ean şi-a dat seama că nu
mai folosind „cuvintele acele tuturor cunoscute ̂
va putea fi  înţ eles. In plus, ei procedează la în
lăturarea acelor semne şi litere din alfabetul 
slavon care nu erau necesare pentru a scrie ro
mâneşte. Mai mult încă ar fi trebuit să elimine, 
însă acest lucru nu era posibil în momentul res
pectiv, datorită faptului că toate cărţ ile biseri
ceşti erau scrise astfel. Ar fi însemnat retipări
rea lor, ceea ce era imposibil.

Cu toate că a militat pentru o limbă populară, 
n-a rămas în afara influenţ ei latinismului. 
Aceasta e mai pregnantă în traducerile şi pre
feţ ele dinaintea fabulelor. Influenţ a latinistă se 
observă însă mai mult în fonetică decît în voca
bular, ceea ce contribuie doar într-o măsură ex
trem de mică la îngreunarea înţ elegerii textului. 
In fonetică latinismul se manifestă prin înlo
cuirea lui u cu o, în vederea apropierii cuvinte
lor de forma latinească. Astfel întîlnim: co- 
prind, fromos, vei conoaşte, spone, poteriile 

bone etc. în „Fabule“ apar însă numeroase in
consecvenţ e deoarece, alături de formele amin
tite, întîlnim şi: frumos, cunoaşte, spune, 
bune etc.ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Tot pentru a se apropia de forme latineşti 
scrie şi : duco, orig/iinalul, ihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAse se, seu, iar pen
tru sînt forma sum.

Alături de aceasta întâlnim numeroase slavo- 
nisme, ceea ce dovedeşte că practic el nu era un 
purist înrăit, ci ţ inea cont de circulaţ ia cuvinte
lor respective : proceteşte, înprotivitoare etc. 
Mai mult, el caută să introducă unele cu
vinte din limba sîrbă, cu toate că ele rămăseseră 
încă din slavonă. Astfel în Fabule, p. 360, vor
bind despre animale, spune că, „să mai zic şi 
sîrbeşte jivinile".

Chiar dacă pune pe primul plan cuvîntul de 
origine latină, îi dă în paranteză corespondentul 

slav : „Iată causa (pricina) pentru ce omul cel 
înţ elept, ceea ce gîndeşte şi crede". Iar în altă 
parte, fără paranteză, dar explicat totuşi : „Iată 
causa sau pricina pentru ce e fabula învăţ ătura 
omenească cea dintîiu." (Fabule, pp. 361—362).

In special primelor prefeţ e şi traduceri le este 
caracteristică folosirea a numeroase forme vechi 
de limbă românească pe care credem că şi le-a 

însuşit nu numai din graiul poporului, ci şi din 
vechile cărţ i bisericeşti, cu care era familiarizat. 
Prin aceste forme îi imprimă scrisului său un iz 

arhaic, apropiindu-se uneori de frumoasa limbă 
a cronicarilor noştri.

Iată doar cîteva exemple :
„Şi spre gloria omenirii, prin dulceaţ a cuvin

telor sale o au împărtăşit-o şi aşa flori în vac 
neveştejitoare, de înţ elepţ ii lumii în ţ arina ta
tălui ceresc sădite, le-au cules şi le-au adu
nat ... “ (Adunare de lucruri moraliceşti, Către 
cetitoriu).

WZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Stilul epistolar, mai ales, abundă în forme 
vechi :

„Primeşte dară cărticica aciasta, ihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAiubite al mieu 
cetit or  iule ! Şi întru cetirea ei urmează albinii 
cei iubitoare de osteneală şi atunci vei cunoaşte 
că dulci sînt gîtlejului nostru hgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBArodurile  pre însuş 
holdele noastre crescute! Culeaje dintr-însa 
trandafiri mirositori şi în veac neputrezitori şi-ţ i 
înpodobecrşte cu dînşii inima, mintea şi sufletul 
tău şi aşa făcîndu-ţ i starea sau statul tău mai 
desăvîrşit vei fi norocos şi fericit. Şi mulţ ă- 
meaşte autorului cărţ ii aceştia şi învăţ ătorilor 
miei, care m-au dat povaţ ă cătră lucrul  acesta, 
precum şi celor ce bine au voit a ajutora cătră 
tipărirea cărţ ii aceştia/4 (Sfaturile înţ elegerii cei 
sănătoase ).

în „Fabule44 se remarcă strădania scriitorului 
pentru a folosi o limbă general românească, cu- 
vîntului regional preferîndu-i pe cel general, iar 
fonetismul, cu mici excepţ ii, fiind tot cel general 
românesc şi nu cel bănăţ ean. Din acest punct de 

vedere credem că, exceptînd scriitorii de astăzi 
într-o oarecare măsură, Ţ ichindeal e singurul 
scriitor bănăţ ean care a ocolit cu prudenţ ă, dar 
sistematic regionalismul şi a preferat o limbă pe 
care s-o cunoască toţ i românii. Datorită însă fap
tului că prea puţ in circulase cartea românească 
în rîndul poporului căruia el i se adresa, era 
obligat ca întotdeauna să evite termenii regio
nali. El a pus însă întotdeauna regionalismul pe 

planul al doilea, l-a dat în paranteză, ceea ce 
denotă că intenţ iona să impună prin scris ter
menii general româneşti. Cîteva din numeroasele 
exemple vor dovedi acest lucru :

8 — Dimitrie Ţ ichindeal
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„Neobrăznicia frăţ iei varsă spre toate neajun
surile sufletului un color ihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA(farbă) care le face 
mai urî te decît ce sînt după sine însăşi.“ (Fa
bule, p. 360).

„Cînd s-au ţ inut toată slava şi mărimea în cai 
şi în rădoane (hinteae, carpente sau care dom- 
neşti)“ . (Fabule, p. 248).

„Un craiu franţ ozesc trecînd pre lingă o bu
cătărie (colină) au văzut un feciorandru ... u 
(Fabule, p. 398).

într-un singur loc am găsit un regiona
lism cu o sferă ceva mai largă de circulaţ ie 
dat drept corespondent pentru un alt regiona
lism care circulă cu sensul respectiv doar în pu
ţ ine locuri. E vorba de cuvîntul „poneavă“ —  

pătură subţ ire — explicat ca însemnînd „lepe- 
deu“ , care în majoritatea locurilor înseamnă 
cearceaf : „Iară eu să strig : pace tuturor şi să 
blagoslovesc de supt poneavă (lepedeu).“ (Fa
bule, p. 277).

Rareori găsim cazuri în care să prefere regio
nalismul în locul formei literare, dar există to
tuşi : „Ticălos şi de ruşine lucru iaste a vedea 
pre o muiare mare, sănătoasă, carea de nemica 
altă nu gîndeşte fără numai ca ori pre unde 
umblă tot de netezători, de căutătoare (oglin
dă) ... aşa se face“ . (Fabule, p. 262).

In întregul volum de „Fabule“ am găsit doar 
patru termeni regionali neexplicaţ i, hîrţ ii (şoa
reci), bădîiu (putina) femeie ţ ifrăşiţ ă (dichisită) şi 
zăitin (untelemn).

Dacă pentru o serie de cuvinte ezită să se sta
bilească la o anumită formă (de exemplu ceas 
sau oră) pentru altele nu mai stă la îndoială,

114ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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fapt ce dovedeşte că îi erau cunoscute scrierile 
româneşti de peste Carpaţ i din epoca respectivă. 
Astfel pune pe primul plan cuvîntul ihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAsoldaţ i şi 
pe plan secundar corespondentele regionale ; că- 
tane sau panduri. Titlul fabulei 126 este urmă
torul : „Bătrînul, ţ apul şi trei soldaţ i (cătane 
sau panduri)".

Un merit deosebit al lui Ţ ichindeal constă în 
aceea că introduce în limba română pentru 
prima dată anumite neologisme.

Şi în cazul acestora le dă, de cele mai multe 

ori, corespondentul din limba română sau le ex
plică prin propoziţ ii ori fraze. Dăm cîteva din 

numeroasele neologisme1 introduse în operele 
sale, cu explicaţ iile date de el : atenţ ie (luare 
de seamă), proprietăţ ile (covîrşirile), perfect 
(desăvîrşit), ecsperenţ ie (cercare), rezoniruiasce 
(raţ ionează), magistru (dascăl), au producţ inuit 
(au făcut), exemplurile (pildele), elocvenţ iile (cu- 
vîntările cele dulci) mores (nărav), poet (făcă- hgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
toriu  de stihuri).

Sau din scrierile mai vechi: proprietăţ ile, ţ ir- 
cumstanţ iile, mediţ ina, vizitaţ ia (inspecţ ia), re
gulă sau îndreptare întru fapte (pentru norme, 
reguli de conduită), rezidenţ ia (reşedinţ a), între
buinţ ează, esenţ ia, „educaţ ia sau creşterea tine
ri  lori*, fundamentul, abuzuri, activitate, in
fluenţ ă, informaţ ie etc.

Majoritatea lor sînt din limba latină.

Atît introducerea termenilor generali în lo
cul regionalismelor dt şi utilizarea neologisme
lor dovedesc că Dimitrie Ţ ichindeal a fost pre-gfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Toate din Fabule.
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ocupat de limba literară unitară. Ţ inînd seama 
de larga circulaţ ie a „Fabulelor*4, atît aici cit şi 
dincolo de Carpaţ i, putem aprecia că practic el 
a contribuit într-o măsură demnă de luat în con

siderare la fixarea limbii  române literare.hgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Pentru învăţ ămîntul românesc din Banat de 

asemenea a adus un serviciu serios şi prin aceea 
că învăţ ătorii şi preoţ ii au făcut cunoştinţ ă cu 
alfabetul latin pe care l-au utilizat apoi, deşi mai 

tîrziu, Ţ ichindeal fiind în 1813 acela care a în

locuit alfabetul cirilic  cu cel latin la preparandia 
din Arad. 1

Dintre istoricii literali din trecut doi sînt aceia 

cere au remarcat în mod deosebit, deşi fără să 

întreprindă vreun studiu, că cel puţ in pentru 
limba operelor sale Ţ ichindeal trebuie apreciat. 
Ilarie Chendi remarca la fabule „o limbă destul 

de bogată şi de curgătoare pentru acel timp44,2 

iar Al. 'Lepădatu în Prefaţ a la „Fabulele44 lui 
Şt. Cacovianu, Buc., 1925, p. 5, arăta că „Ţ ichin
deal şi Anton Pann ne-au dat o limbă populară 

din ţ inutul lor de naştere.44 3gfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

!ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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*

i Cf. Ion B. Mureşianu, ihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAînsemnări despre activi
tatea lui Dimitrie Ţ ichindeal, Scrisul bănăţ ean, 
IX/1958, nr. 12, p. 80. Aici atrage atenţ ia asupra 
necesităţ ii ca limba operelor lui Ţ ichindeal să fie 
studiată mai temeinic, deoarece pînă acum nu s-a 
făcut acest lucru.

2 Ţ ichindeal, Asachi, Donici, Fabule alese cu o 
prefaţ ă şi indicaţ iuni bio-bibliografice, de II. Chendi, 
Sibiu, 1909, p. 6.

3 Apud Gh. Cardaş, Fabula în literatura româ
nească, Antologie şi studiu, partea I. Bucureşti, 
1934, p. 145.
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Preocupările lui Ţ ichindeal merg de la pro
blemele culturale la cele ale învăţ ămîntului ro

mânesc militînd pentru necesitatea dezvoltării 
lui şi imprimarea spiritului naţ ional, pînă la li 
teratură şi limbă. Deşi adept al latinizării limbii  
române, se menţ ine, practic, numai în sfera 

preocupărilor teoretice, fiindcă în scrisul său ţ ine 
seama de cititorii  cărora se adresează şi, ca ur
mare, foloseşte limba vorbită de aceştia. Meri
tele sale pe tărîm cultural au fost recunoscute 

tot timpul, chiar dacă nu s-a insistat asupra lor 
şi n-au fost arătate decît în linii  generale. Pro
blema cea mai complicată s-a ivit  însă în legă

tură cu contribuţ ia sa în cadrul literaturii ro
mâne.

Din compararea celor două ediţ ii de fabule 
(1814 şi 1885) şi confruntarea lor cu lucrarea 
lui Dositei Obradovici, reiese că în cercetările 
noastre viitoare trebuie să apelăm la ediţ ia din 
1814, singura care ne poate crea o imagine co
rectă a meritelor lui Ţ ichindeal în localizarea 

fabulelor scriitorului sîrb. Departe de a fi un 
plagiator, Ţ ichindeal a procedat la adaptarea 
lucrării în funcţ ie de necesităţ ile culturale ale 

poporului român din Banat, aducînd numeroase 
contribuţ ii personale. Meritul său constă în pri

mul rînd în ceea ce aduce nou la „învăţ ătura44 
fabulei, unde apar elemente preţ ioase de cri

tică socială şi strădanii evidente de luminare a 

poporului, în spiritul Şcolii ardelene.

Prezentarea lui Ţ ichindeal ca fiind un simplu 
plagiator, de către preotul Ioan Russu din Arad, 
pornea dintr-o evidentă ură faţ ă de acela care 

se ridicase împotriva superstiţ iilor, a moravuri-

f
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lor rele ale preoţ imii şi bisericii ortodoxe. în 
esenţ ă era revolta clerului împotriva iluminis
mului din Banat.

Istoria mişcării noastre culturale de la sfîr- 
şitul secolului al XVIII-lea şi începutul celui 
de-al XlX-lea va trebui să reţ ină, între repre

zentanţ ii săi din Banat, figura iluministului 
Dimitrie Ţ ichindeal, iar literatura română pe 
imul din pionierii ei, deşi, cum s-a văzut, fabu
lele ca atare, nu aduc decît în mică măsură con
tribuţ ii personale. Cele spuse de el în „învăţ ă- 
tura“  fabulelor dovedesc două mari pasiuni care 
i-au călăuzit paşii în întreaga sa activitate : uni
tatea poporului român şi ridicarea lui în rîndul 
naţ iunilor civilizate ale Europei.gfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Biserica ortodoxă din Bccicherccul-Mic. Clădită 
în 1823 pe locul bisericii vechi unde Ţ ichindeal

a slujit ca preot
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Clădirea unde a funcţ ionat prima dată prepa
randia din Arad al cărei director a fost — ihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAy 

D. Ţ ichindeal (1812—1814)
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Titlul traducerii „Adunare de lucruri morali
ceşti ... Buda, 1808
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Titlul traducerii „Sfaturile a înţ elejerii cei sănă
toase", Buda 1802
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înainte cuvîntare la „Fabule", 1814
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Prima fabulă : Vulturul şi vulpea
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învăţ ătura unei fabule a lui Ţ ichindeal. Text 
original
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Pagina 429 din volumul de „Fabule", care a 
constituit unul din principalele motive pentru 

înlăturarea lui Ţ ichindeal din învăţ ămînt
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IsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Scrisoarea lui Ţ ichindeal către Samuil Vulcan,
tatăl lui Iosif Vulcan ~^
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Actul dc destituire a lui D. Ţ ichindeal din 
direcţ ia preparandiei din Arad
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Bustul Iui Ţ ichindeal la Becichcrccul-Mic
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Monumentul lui Ţ ichindeal din cimitirul de la
Becichcrecul-Mic J
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Discursul de recepţ ie închinat lui Ţ ichindeal 
de către Iosif Vulcan. Rostit la Academia _>

Română în 1893
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