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Printre gânditorii iluminişti promotori ai ideii de cultivare şi de dezvoltare inte-

lectuală a poporului român se remarcă, prin diversitatea scrierilor de popularizare a 

ştiinţei, cărturarii bănăţeni Dimitrie Ţichindeal, Constantin Diaconovici-Loga, Paul 

Iorgovici şi Damaschin Bojincă. Interesul pentru carte şi şcoală şi, implicit, cel al 

luminării maselor se reflectă în opera acestor iluştri pedagogi, care şi-au adus o 

contribuţie însemnată privind procesul de culturalizare a românilor, în spiritul di-

recţiei iluministe a Şcolii Ardelene. Ne vom îndrepta atenţia asupra funcţiei forma-

tive a ştiinţei şi a culturii, ilustrată în lucrările primilor doi autori amintiţi, Dimitrie 

Ţichindeal şi Constantin Diaconovici-Loga, adevăraţi „luminători ai neamului” 

(Bocșan 1986, p. 235), care înscriu un capitol valoros în dezvoltarea spirituală ro-

mânească. 

Astfel, Ţichindeal transpune şi adaptează în proză, în 1814, fabulele sârbului 

Dositei Obradovici, fiind printre primii autori români de fabule, scrieri care „ascun-

deau adevăruri mari cu glas de adâncă înţelepciune şi cu puteri de pamflet” 

(Mureșianu 1958, p. 78). Traducătorul bănăţean este convins că doar prin interme-

diul acestor creaţii tendinţa moralizatoare poate avea efectul scontat, după cum 

menţionează el însuşi în Înainte-cuvântare:  

„Căci, învăţătura carea în moralul fabulelor se află, de mare folos, preţuire şi lăţire, 

cuprinzând în sine toată moralniceasca filosofie, înaltele reguli şi îndreptări politiceşti, 

iaste. Ma toată covârşirea lor, spre toate cealelalte, se cuprinde întru aceaea că eale 

desăvârşit, precum filosofului şi politicului celui mai mare, aşa şi săteanului, pre carele 

cel mai prost a fi îl socotim, numai de ştie ceti, se cuvin. [...] Fabula iaste cea mai dintru 

întâiu mlădiţă naştere sau familie a pătrunzătoarei minţi omeneşti. Cu aceasta mari 

oameni, ca să facă fieştecăruia simţitoare înaltele, preţuitele şi de comun folositoarele 

ştiinţe, s-au ajutorat” (Ţichindeal 1814, f. [2]
v
‒[3]

v
). 

Convins că numai prin educaţie şi învăţătură se poate realiza ascensiunea unui 

popor, Ţichindeal consemnează într-o „învăţătură” că „acolo unde învăţătura se 

bagă şi se lăţeaşte, unde rânduialele şi legile împărăţesc, şi ciuma întră [...], acolo e 

pentru toţi oamenii mai bine şi mai drept” (ibidem, p. 34). Mesajul cultural-edu-

cativ se oglindeşte şi în ansamblul traducerilor, cu care cărturarul a debutat, de fapt, 

în activitatea sa editorială. Chiar dacă nu a excelat prin creaţii literare originale, 

D. Ţichindeal este angajat într-o activitate fructuoasă de traducere a scrierilor sâr-

beşti, reflexe ale ideologiei iluministe îmbrăţişate de Dosoftei Obradovici, unul 

dintre întemeietorii literaturii sârbeşti. În acest sens, vom aminti câteva scrieri de 
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acest gen, impregnate cu idei iluministe de impulsionare culturală şi tălmăcite în 

limba română: Sfaturile a înţeleajerii cei sănătoase, prin bine înţeleptul Dositei 

Obradovici întocmite (Buda, 1802), Adunare de lucruri moraliceşti de folos şi spre 

veselie (Buda, 1808), Epitomul sau Scurte arătări pentru Sânta Besearică (1808)
1
. 

Unica lucrare originală elaborată în întregime de Dimitrie Ţichindeal, intitulată 

Arătare despre starea acestor noao întroduse scolasticeşti instituturi ale naţiei ro-

mâneşti, sârbeşti şi greceşti, a fost scrisă cu ocazia întemeierii şcolilor preparandia-

le (pedagogice) din Arad. Înfiinţarea acestor şcoli „creatoare de intelectualitate ro-

mânească” (Bogdan, Mărghitan 2000, p. 17) este marcată de demersul susţinut al 

dascălilor bănăţeni, care, cu o râvnă deosebită, militau pentru o şcoală fundamentată 

ştiinţific, Dimitrie Ţichindeal deţinând funcţia de director şi profesor „de învăţătura 

legei sau cateheta”. În această lucrare, concepută ca un omagiu adus Curţii din Viena 

pentru înfiinţarea celor trei preparandii (Popeangă 2011, p. 58), autorul ilustrează 

însemnătatea covârşitoare a înfiinţării şcolilor „poporalnice”, fără de care era 

imposibil progresul în educaţia şi cultura poporului român. Mai întâi, Ţichindeal se 

referă la constituirea şi organizarea administrativă a instituţiilor şcolare, expune du-

rata de pregătire a viitorilor dascăli, enumeră disciplinele studiate şi numele dască-

lilor responsabili de instruirea elevilor. Susţinător al ideii de modernizare a proce-

sului educativ, punând bazele unei noi doctrine educative, Ţichindeal motivează 

rolul îmbunătăţirii calităţii actului de formare a învăţătorilor în vederea propagării 

culturii, aşa încât aceştia, „după ce vor păşi la treapta învăţătoriei (dăscăliei), pre 

pruncii cei ce vor fi lor încredinţaţi să-i poată cu bun folos îndrepta şi povăţui” 

(Ţichindeal 1813, p. 5). 

Preocupat de consolidarea învăţământului şi apărând interesele şcolii la conduce-

rea căreia se afla, autorul ilustrează rolul deputăţiei şcolare, responsabilă de orga-

nizarea şcolilor şi de adunarea fondurilor, a cărei bază materială îl constituia tasul 

şcolar, păzit „într-o lăduţă supt trei chei”, care să asigure plata profesorilor, să-i spri-

jine pe tinerii săraci, „carii, înadins, pentru gătirea cătră diregătoriia dăscălească, cu 

iubirea de osteneală se vor sârgui” (ibidem, p. 16), şi să finanţeze tipărirea cărţilor 

„carea vor fi de lipsă cătră luminarea şi înfrumseţarea norodului” (ibidem, p. 17). 

Totodată, fiind un autentic activist cultural, dăruit aspiraţiilor pentru crearea 

intelectualităţii în rândul obştei româneşti, el manifestă un spirit de revoltă faţă de 

„această vreadnică de jale stare a educaţiei (creşterei) pruncilor” (ibidem, p. 6) şi de 

condiţiile în care se desfăşoară actul educativ, fapt datorat absenţei învăţătorilor 

calificaţi, care să sporească posibilităţile de pregătire a elevilor, precum şi lipsei 

manualelor şi şcolilor, care stau la baza actului formativ; toate acestea constituind 

consecinţe ale neimplicării autorităţilor vremilor în determinarea funcţiei culturale 

a şcolilor. 

Lucrarea ne dezvăluie realităţile învăţământului românesc în acea epocă; repre-

zentativă, în acest sens, fiind consemnarea autorului prin care este ilustrată critic 

 
1 A. Ilica (2012, p. 46) menționează că, după opinia lui Radu Flora, ultima scriere ar fi o traducere 

după Epitomul slavo-sârb al lui Dionisie Novacovici.  
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starea precară a instituţiilor şcolare: „Multe şcoli prin sate nebăgate în samă au 

rămas părăsite; aşa cât, de voieşti să ştii în sat unde e şcoala, nu întreba pre nime, ci 

du-te, apoi vei afla o casă nu departe de besearică, dezgrădită, descoperită, cu fe-

restile sparte şi cu hârtie lipite, să ştii că aceaea e şcoala”. Având convingerea că 

exista o nevoie imperioasă de a întemeia aşezăminte şcolare pentru luminarea ma-

selor, Ţichindeal menţiona, în mod justificat, că „aşa şcoli a se întroduce cu adevărat 

au fost de mare lipsă”, ideea fiind întărită prin intermediul unor versuri pe care le 

inserează în text:  

„Multe veacuri au trecut / Şi încă aşa şcoală românu nu au avut. / De aci vor ieşi oameni 

slăviţi, / Cu bune năravuri împodobiţi” (ibidem, p. 56). 

În virtutea iniţiativei sale de a culturaliza naţiunea şi de a promova folosirea 

limbii române în şcoală, eruditul pedagog a depus o vastă muncă de îmbunătăţire a 

învăţământului, prin introducerea manualelor şi prin sporirea preocupărilor educa-

tive, manifestând o implicare remarcabilă în vederea necesităţii învăţăturii de carte, 

prin care să se lumineze întreaga societate, întrucât „cea mai mare parte a norodului 

acestuia în necinste, întru întunearec şi în mare mişelătate zace, mai mult din lipsa 

educaţiei cei cuviincioase şi bune, decât din alte oarecare pricini” (ibidem, p. 7). 

Cunoscut îndeobşte prin adaptarea şi prelucrarea unor fabule în limba română, 

scriitorul bănăţean este, aşadar, şi autorul unor versuri ocazionale, intercalate în 

scrierea sa de natură pedagogică. Astfel, în lucrarea respectivă sunt exprimate 

plastic, în spiritul mentalităţii vremii, aprecierile elogioase şi recunoştinţa faţă de 

împăratul Francisc I pentru bunăvoinţa sa, D. Ţichindeal înfăţişând rostul înfiin-

ţării, prin ordin imperial, a şcolilor preparande, care exercită o funcţie progresistă 

de consolidare a învăţământului românesc:  

„Împărăţiia s-au ostenit, / Aspru au poruncit / Şi aşa, în loc, porunci să-nflorească, / 

Milostiva rânduială să rodească” (ibidem, p. 48).  

Totodată, autorul aduce elogii tuturor celor care „prin osteneala lor” au sprijinit 

funcţionarea celei dintâi şcoli pedagogice româneşti şi înregistrează numele celor 

mai însemnaţi făcători de bine, evidenţiind eforturile stăruitoare depuse de către 

întreaga comunitate, susţinerea bănească şi daniile de cărţi, care au facilitat 

înfiinţarea unei biblioteci în cadrul Preparandiei: „Că mulţi din norod, poate fi că 

încă din cei mai săraci, mai mult au dat din avearea sa pre oltariul fericirei a 

norodului de comun, ale cărora cinstite nume nu e îndoială” (ibidem, p. 22). Sunt 

consemnate „spre veacinică pomenire tipărite să rămână” şi numele „feaţelor 

besereceşti şi ale celor mireneşti care au adus ajutorinţe” şi au contribuit la 

întreţinerea şcolii, faţă de care îşi arată gratitudinea în versurile:  

„Cine poate mulţemi / Pentru ostenealele voastre, / Cât sânt de iubiţi a grăi / Inimilor 

noastre / Voi, protoprezviteri [...] / Numai Unul Dumnezeu / La toţi să vă plătească, / Nu 

vă fie niciun rău, / Binele să vi-l dăruiască, / Că mult vă osteniţi!” (ibidem, p. 42–43). 
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Fiind devotat acţiunii pentru propăşirea culturii româneşti şi implicându-se cu 

deosebită dârzenie în fondarea şi dezvoltarea instituţiilor şcolare, D. Ţichindeal 

adresează un îndemn tuturor cetăţenilor, de la boieri, la oameni de rând, pentru a se 

solidariza cu scopul îmbunătăţirii materiale, menţinerii şi funcţionării şcolilor, 

motivând „că, prin aceaea, pre sine şi pre pruncii lor vor ajuta” (ibidem, p. 60). 

Sugestive sunt, în acest sens, versurile compuse de cărturar în continuare:  

„De la tine, române, se ceare / Ce voieşti să dai cu plăceare, / Că cu aceaea nu vei sărăci 

casa, / Nici ţi se va usca masa. / A da nu eşti silit, / Să zici că eşti sărăcit. // Să dai de 

voie bună / Să vedem că se adună / O grămadă cât de mare, / Carea va face folos tare, / 

Vor deschide ochii pruncii tăi / Şi se vor izbăvi de rău ei” (ibidem, p. 50). 

În cuprinsul lucrării este notabilă indicaţia:  

„De un seminarium încă trebuie gândit / Şi pre lângă el, un mare convict, / Ba şi de o 

academie / Carea trăbuie să şi fie” (ibidem, p. 56),  

prin care se evidenţiază exercitarea unei reale influenţe ale acestui pedagog de 

valoare asupra dezvoltării învăţământului românesc. Urmărind idealul iluminist, 

prin accentuarea rolului prioritar care trebuie acordat instituţiilor educative în 

promovarea şi difuzarea ştiinţei de carte, fapt determinant în ceea ce priveşte 

ascensiunea culturală şi socială a maselor, „ca binele de comun a naţiei să crească”, 

D. Ţichindeal rămâne credincios convingerilor sale şi întreprinde eforturi pentru 

instituţionalizarea acestui fenomen de emancipare naţională, prefigurată prin doi 

factori educativi decisivi, ce se condiţionează reciproc, şi anume, şcoală şi carte. El 

apelează la bunăvoinţa tuturor cetăţenilor de a face colectă în vederea înfiinţării şi a 

altor şcoli, pentru pregătirea mai multor categorii de intelectuali, care să se pună în 

slujba conaţionalilor lor, pentru ca:  

„Nu streinu să-i tălmăcească, / Ci româneaşte cu el să vorbească, / Să înţeleagă doctorul 

/ Ce i-au spus bolnavul, / Să-i ştie da tămăduire, / Să nu-l lase la perire” (ibidem, p. 51).  

De asemenea, pentru încurajarea frecvenţei elevilor cu posibilităţi băneşti reduse, 

D. Ţichindeal s-a implicat în înfiinţarea unui internat, pentru ca mulţi dintre şcolarii 

ce „se află la minte ageri şi au mare aplecăciune şi voie ca să înveaţe” (ibidem, 

p. 36) să fie întreţinuţi la şcoală. Este emoţionantă, astfel, consemnarea acestei 

iniţiative de către Ţichindeal:  

„[...] sânt doao milioane, ba şi mai multe, capete de români; de ar da, de tot capu’, în 

doi ani 30 de creiţari, ce capital ar fi aci! Au nu s-ar putea rădica numai din camăta 

banilor seminarium, convict şi alte şcoli mari, şi s-ar ţinea în veaci fără de nicio greotate 

a poporului, dascali, preoţi şi prunci săraci, precum vedem şi la alte neamuri luminate, 

la număr mici, dar mari fundaţii având” (ibidem, p. 60). 

Interesul îndreptat spre emanciparea şi culturalizarea românilor predomină şi în 

cuprinzătoarea operă a lui Constantin Diaconovici-Loga, „adept convins al lumi-

nării şi educării sistematice a poporului” (Munteanu 1962, p. 122), care se înscrie 

în rândul marilor pedagogi din rândul intelectualităţii bănăţene. Fiind unul dintre 
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susţinătorii ideii de cultivare a limbii române, Constantin Diaconovici-Loga a 

contribuit în mod substanţial la îmbogăţirea literaturii didactice, preocupările sale 

în acest domeniu fiind reflectate în scrieri cu o reală valoare pentru vremea sa, anume 

Ortografia sau dreapta scrisoare pentru îndreptarea scriitorilor limbii româneşti 

(Buda, 1818) şi Gramatica românească pentru îndreptarea tinerilor (Buda, 1822). 

Influenţa sa asupra normării şi a îmbogăţirii limbii române, precum şi asupra formării 

limbii literare ştiinţifice este covârşitoare. Meritele lui Constantin Diaconovici-Loga 

în dezvoltarea culturală şi didactică a românilor sunt notabile, acesta având un 

aport semnificativ la progresul şcolii româneşti.  

Încurajarea răspândirii învăţăturii în rândul societăţii şi extinderea numărului de 

şcoli, cu un rol activ în dinamica socială şi transmiterea valorilor culturale, este 

ilustrată şi în lucrarea sa mai târzie, Epistolariul românesc (Buda, 1841). Autorul 

îşi propune să demonstreze, după cum precizează în Cuvânt-înainte, „cum trebuie 

un neam să păşască la învăţături formoase prin şcoli, la meşteşuguri şi măiestrii 

folositoare, care aduc neamului strălucire şi prin care şi alte neamuri au înălţat 

cornul numelui său [...], că împărăţiia prin arme se întăreşte, iar prin ştiinţe şi mă-

iestrii se fericeşte” (Diaconovici-Loga 1841, p. IX). Lucrarea menţionată cuprinde 

şi două studii de ordin istoric: Începutul organizaţiei şcoalelor preparande în Arad 

pentru români şi Despre organizaţia şcoalelor preparande din districtul milităresc, 

în care se oglindeşte rolul înfiinţării şcolilor, care reprezintă un factor de netăgăduit 

în desfăşurarea procesului de culturalizare. 

De altfel, după spusele cărturarului, „din dorul care-l am cătră luminarea nea-

mului pentru bunăstarea patriei” (ibidem, p. 384), el însuşi a înfiinţat o şcoală ro-

mânească la Pesta, în 1809, cu scopul de a valorifica potenţialul intelectual al ro-

mânilor. 

Încă din 1821, Constantin Diaconovici-Loga publică lucrarea cu caracter in-

structiv, intitulată Chemare la tipărirea cărţilor româneşti şi versuri pentru îndrep-

tarea tinerilor, în care pune în lumină necesitatea stringentă a tipăririi şi difuzării 

bunurilor culturale, a acelor „cărţi din care se pot ceti şi învăţa pruncii, ba şi cei ce 

sânt îndepărtaţi de şcoală”, întrucât acestea constituie calea „pentru luminarea min-

ţii şi îmbunătăţirea inimii”. Totodată este subliniată nevoia instruirii pedagogice a 

învăţătorilor, pentru a asigura buna pregătire a elevilor, precum şi a înfiinţării şco-

lilor. Toate aceste deziderate, în viziunea lui Loga, reprezintă reale posibilităţi de 

cultivare, fiind privite ca factori determinanţi care condiţionează progresul ştiinţific 

al întregii societăţi. Remarcându-se prin elaborarea unui „întreg proiect de acte cul-

turale care sunt necesare pentru atingerea unui obiectiv măreţ” (Popeangă 2011, 

p. 51), concepţiile culturale ale lui Diaconovici-Loga sunt expuse programatic în 

scrierea sa, mai sus menţionată:  

„Bărbaţi învăţaţi trebuie să aibă neamul cel ce pofteşte să se cunoască că estă om; 

după aceasta, şcoli, apoi, cărţi, că numai aceste trei sânt tot capul lucrului, de a se putea 

lumina neamul [...]. Aşa au făcut şi alte neamuri, care astăzi strălucesc pre faţa pămân-
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tului; aşa să facem şi noi acum şi să ne îmbărbătăm, că prea departe am rămas” 

(Diaconovici-Loga 1821, p. 9–10). 

În această operă educativă, apreciată ca un adevărat „program de emancipare 
naţională prin intermediul culturii” (Popeangă, Ţârconvicu 1966, p. 173), 
Diaconovici-Loga îndeamnă convingător comunitatea să-şi aducă contribuţia 
pentru sprijinirea editării de cărţi româneşti:  

„[...] la tipărirea cărţilor tot însul e îndatorat, după puterile sale, să dea mână de aju-
toriu, că aşa se zideaşte oltariul neamului şi din darurile a mai multora se aduc jertvele 
luminării, de unde toată fericirea soţietăţii omeneşti atârnă” (Diaconovici-Loga 1821, 
p. 10),  

încurajând că  

„[…] deacă cineva ajută vreo carte dând cheltuiala tipăririi, ca să poată ieşi 
la lumină, de unde se vor lumina mulţi, un patron ca acela se fericeşte că-şi lasă 
nume bun la următorii neamului său, că i se va pune numele în carte, ca a unui 
iubitori de luminarea neamului, arătând că cu cheltuiala lui s-au dat cartea la 
tipariu” (ibidem, p. 13).  

În viziunea sa, cartea reprezintă unul dintre cele mai eficiente mijloace de instruire 
şi culturalizare a maselor. 

Orientat spre o acţiune de luminare a societăţii româneşti, cu o impresionantă 
stăruinţă, Loga apelează la un sprijin obştesc pentru a colabora în vederea scoaterii 
din bezna inculturii:  

„Jertvenicul luminării neamului prin mai a multor ajutorinţe trebuie să se rădice [...], 
toţi dimpreună să dăm, că toţi laolaltă facem un neam, apoi vedem că neamului e de 
lipsă lumina [...], unii să aducă ajutoriu cu învăţeturi, alţii, cu sfătuirea, alţii, cu ajuto-
rinţele cheltuielilor; toţi, dintre ale sale puteri, să aducă jertve pre altariul neamului, că 
atuncea va urma strălucire preste tot fiiul de român” (ibidem, p. 11).  

Aşa încât, realizarea acestor sublime visuri îi poate aduce satisfacţie sufletească, ca 
„prin mai multe ramuri fieştecarele să se sârguiască a căuta ajutoriul vieţii sale” 
(Diaconovici-Loga 1841, p. 426). 

Este demn de remarcat faptul că în activitatea cărturărească a lui Constantin 
Diaconovici-Loga se reflectă ca o constantă ideea formării tinerei generaţii. La fel 
că în cazul lui Ţichindeal, el îşi susţine demersul educaţional prin intermediul unui 
grupaj substanţial de versuri, cu care îşi încheie lucrarea:  

„Tinăr, văzându-ţi faţa în căutătoare / Că e formoasă şi mângâitoare, / Bine-o fereşte, 
prin fapte nebune, / Să nu se-ntine!” (Diaconovici-Loga 1821, p. 21). 

Veritabil partizan al procesului formativ, Loga, caracterizat drept „unul dintre marii 
formatori de conştiinţă naţională ai timpului său” (Popeangă 2011, p. 25), oferă, în 
mod consecvent, o imagine clară asupra rolului utilitar al educaţiei morale, care stă 
la baza formării omului şi exercită o reală influenţă asupra desăvârşirii personali-
tăţii tineretului, cel care „reprezenta rezerva viitorului” (Munteanu 1962, p. 122). 
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Cu o rodnică activitate instructivă, Diaconovici-Loga acordă o însemnătate 

deosebită formării caracterului şi a conduitei sociale, acestea reprezentând valori 

care contribuie substanţial la progresul cultural al societăţii. Acţiunea formatoare 

oglindită în opera lui Loga vizează cu predilecţie tineretul:  

„Nu fă nimica ce nu se cuvine, / Sau de unde fraţii pot să te ruşine! / Ci caută 

tu-nsuţi de rău te fereşte! / Că e-nţelepţeşte” (Diaconovici-Loga 1821, p. 22). 

Năzuinţa acestui cărturar de a emancipa întreaga colectivitate românească este pusă 

în lumină prin intermediul următoarelor versuri, suficient de sugestive pentru a 

ilustra ideile lui despre educaţie:  

„Acum vă zic: fraţi, români, / Alergaţi ca şi la pâni, / La învăţeturi plecaţi, / Înţelepciune 

să aflaţi!” (ibidem, p. 28). 

Prin activismul impresionant al dascălilor bănăţeni iluminişti, prin iniţiativele 

lor prodigioase de emancipare, cultura română a cunoscut o dezvoltare semnifica-

tivă. Sunt exemple din care reiese faptul că valoarea instructivă, intrinsecă, a scrie-

rilor de popularizare a ştiinţei, elaborate de către aceştia, a sporit acţiunea de lumi-

nare şi de elevare a populaţiei româneşti. 
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THE PROBLEM OF ROMANIAN SOCIETY EMANCIPATION 

REFLECTED IN THE WRITINGS OF SOME REPRESENTATIVES OF THE 

ENLIGHTENMENT FROM BANAT 

(Abstract) 

 
The objective of this work isto underline the major contribution of the Enlightenment represen-

tatives from Banat to the cultural and social progress of the Romanian people. According to the 

Enlightenment ideology, the real promoters of the noble idea of enlightening the Romanian society, 

they elaborated remarkable writings meant to popularize science, reflecting their mission of bringing 

progress and prosperity to the Romanian people. 
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