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Abstract

The history of the religious-literary journal „Candela” begins in 1882, when the
worthy of remembrance Silvestru Morariu Andrievici was Archbishop of Cernăuți and
Metropolitan of Bukovina and Dalmația (1880-1895). „Candela” was the official
church journal of the Metropolitan of Bukovina reaching every village, city, parochial
and city library and institution. On the 8th (20th) of April 1882, the Metropolitan Sil-
vestru Morariu Andrievici issued The Circular and The Regulations for the religious-
literary Journal of Cernăuți. He sent the two documents, on the 17th (29th) of April
1882 (entrance number 30) for publication in Foaia Ordinăciunilor a Consistoriului
arhiepiscopal în afacerile Arhidiecezei ortodoxe orientale a Bucovinei, no. 4, year 1882.
As an official bulletin of The Orthodox Church in Bukovina, „Candela” was to give
prestige to the diocese and identity to the Church and the romainians in Bukovina. 

Keywords: 1882, Candela, Bukovina, Silvestru Morariu Andrievici, Ortho-
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Anul 1882 este providențial pentru Biserica din Bucovina și
datorită faptului că apare jurnalul bisericesc-literar „Candela”,
buletinul oficial al Ortodoxiei bucovinene. Este lumina străluci-
toare de care aveau nevoie slujitorii Sfintelor Altare în misiunea
lor, în activitățile cultural-misionare pe care le desfășurau cu râvnă
în comunitățile românești. Este lumină pentru toți fruntașii Bu-
covinei care tânjeau după afirmarea identității naționale și lumină
mare pentru poporul dornic de cultivare și informare, care aștepta
un impuls puternic de la cei mari în propășirea spirituală a nea-
mului românesc în plin proces de afirmare.

Pentru a înțelege mai bine de ce anul 1882 este providențial,
aș vrea să amintesc de Congresul bisericesc ortodox din Bucovina,
care a însemnat renașterea Bisericii Ortodoxe din Bucovina, în
timpul vrednicului de pomenire Mitropolit Silvestru Morariu
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Andrievici. De asemenea, trebuie rememorat evenimentul istoric
al sfințirii Mirului în Catedrala Mitropolitană din București, la data
de 25 martie 1882, în condițiile în care autocefalia Bisericii Orto-
doxe Române va fi recunoscută oficial abia în 1885, mai întâi de
Patriarhia Ecumenică și apoi de Bisericile Ortodoxe surori.

Organizarea administrativă a Bisericii din România a însem-
nat modelul pe care Mitropolitul Silvestru Morariu Andrievici l-a
urmat de la începutul păstoririi sale. Biserica Ortodoxă din Buco-
vina a renăscut sub păstorirea Mitropolitului Silvestru Morariu
Andrievici. Congresul bisericesc ortodox din Bucovina și Revista
„Candela” sunt două biruințe, prin care s-a reușit afirmarea iden-
tității naționale românești, a spiritualității răsăritene și a culturii
poporului român, ortodox.

Acest studiu își propune să prezinte două documente din 1882,
inedite, pe care le-am descoperit în „Foaia Ordinăciunilor” din
1882 și pe care, pentru importanța lor, am să le redau integral, în
limba arhaică românească vorbită și scrisă în epoca aceea. Cele
două documente sunt emise pe 8 (20) Aprilie 1882. 

Silvestru Morariu Andrievici, Arhiepiscop al Cernăuților și
Mitropolit al Bucovinei și Dalmației (1880-1895), emite „Circulara”
și „Regulamentul pentru Jurnalul bisericesc-literar din Cernăuți”.
Peste nouă zile, conștient de importanța lucrării pastorale, Mi-
tropolitul Silvestru prezintă tuturor proiectul și își exprimă do-
rința de a fi numaidecât publicate documentele. În data de 17 (29)
Aprilie 1882 sunt lansate spre publicare în „Foaia Ordinăciunilor a
Consistoriului arhiepiscopal în afacerile Arhidiecezei ortodoxe
orientale a Bucovinei”, nr. 4, pe anul 1882.

Textul „Circularei” este  următorul: 
 „Cercularĭŭ:
Una d'intre dorințele învechite ale autoritățiĭ spiretuale și ale cleruluĭ

de Domneḑeŭ scutiteĭ Eparchieĭ Nóstre a fostŭ și acea, de a avé și a sus-
ținé unŭ Jurnalŭ bisericescŭ literarŭ, ca organŭ propriu pentru lățirea
și fructificarea sciințelorŭ teologice în clerŭ, respândirea învĕțăture-
lorŭ religióse morale în poporul creștinŭ și pentru susținerea și învio-
șarea intereselorŭ de viață ale Bisericeĭ nóstre dreptŭ-credincióse din
Bucovina, după dogmele și așeḑemintele Bisericeĭ ortodoxe ecumenice,
între marginile legilorŭ publice de statŭ.
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Pe câtŭ de fierbinte a fostŭ acésta dorință învechită, pe atâtŭ erá ea
și de îndreptățită, pentru că maĭ vêrtos în timpul presentŭ, încin-
gêndu-se unŭ concertŭ viŭ de progresare în toți ramiĭ de sciință și de
cultură, precum și de desvoltare a intereselorŭ vitale, comunitatea nóstră
bisericéscă, din lipsa unuĭ organŭ de publicitate literarŭ pentru repre-
sêntarea și însuflețirea intereselorŭ religionare, erá lipsită și de acelŭ
razimŭ, de carele se bucură astă-ḑĭ maĭ tóte corporățiunile și comuni-
tățile esistinte.

Cu tóte aceste, pentru lipsa uneĭ subvențiuni sigure, fără de carea,
maĭ cu sémă în mica nóstră țéră, unde cetitoriĭ și prenumeranțiĭ unuĭ
jurnalŭ bisericescŭ literarŭ nu se potù numĕrá cu miile, precumŭ și
pentru unele alte împregiuràrĭ descurajatóre, dorința de obștie și în deo-
sebi a organelorŭ competinte și îndetorite nu se potŭ realisá.

Tocma acum, după ce Maestateǎ Sa, C. R. Apostolică, cu resolu-
țiunea prea înaltă de'ntra 4 Marte a. c. binevoí a acordá prea graciosŭ
de'n fondulŭ religionariŭ al Eparchieĭ, de o-cam dată pe treĭ anĭ, una
subvențiune câte de 1500 fl. Ne deciserĕmŭ a face îndrumările esecu-
tăriĭ pentru redactarea și editarea jurnaluluĭ bisericescŭ și așa, după
discutarea afaceriĭ maĭ întêĭŭ în una conferință prealabilă, éră apoiŭ în
ședința plenară a Consistoriuluĭ dintr'al 8. (20.) Marte a. c. venimŭ a
publicá Regulamêntul pentru jurnalul bisericescŭ-literarŭ, precumŭ
urméză alăturea.

Împreună cu votarea unanimă și aprobarea Regulamêntuluĭ acestuĭŭ,
carele, cuprinḑêndŭ tóte detaiurile respective, va serví de îndreptariŭ
pentru tóte afacerile redacțiuniĭ și administrațiuniĭ jurnalului „Can-
dela”, s'a denumitŭ și personalul concerninte și anume:

Administratorŭ și editorŭ pentru tóte afacerile economice: Prea Cu-
vioșia Sa, Părintele Archimandritŭ Arcadie Ciupercovicĭ;

Redactorŭ primariu, responḑibilŭ pentru întregul cuprinsŭ al jur-
naluluĭ Prea Cucernicia Sa, Parintele Protopresbiterŭ - stauroforŭ și
profesorŭ de teologie Vasilie Mitrofanovicĭ;

Redactorŭ al doile și corectorŭ pentru textul slaveno-rusescŭ, Prea
Cucernicia Sa, Părintele Protopresbiterŭ și profesorŭ de căntarea corală
Isidorŭ Vorobchievicĭ;

Revidentŭ și corectorŭ al textului românescŭ, Prea Cucernicia Sa,
Părintele Protopresviterŭ și parochŭ Artemie Berariu;

Actuariu pentru afacerile manipulative ale administrațiuniĭ, Dom-
nul asistentŭ Eugeniu Meșederŭ;



244 Teologie [i Via]\

Cursorŭ și îngrijitoriu al afacerilorŭ servitoriale, Patapie Palagianŭ.
De óre-ce fie-carele dintre numițiĭ membri aĭ redacțiuniĭ este împo-

vĕratŭ și cu îndĕtoririle chiemăriĭ sale proprie, se înțelege de sine, cumcă
compunerea materialuluĭ întregŭ pentru jurnalŭ nu se póte lorŭ înpune și
necĭ asceptá numaĭ și numaĭ dela dënșiĭ, ci maĭ vêrtosŭ se înțelege de
sine, cumcă precum s'a precisatŭ în punctul al 8. din Regulamêntŭ :

«Colaboratorĭ naturalĭ aĭ jurnaluluĭ suntŭ toțĭ membriĭ Cleruluĭ
Archidieceseĭ, fiindŭ bine-venițĭ și colaboratorĭ din alte cercurĭ.» As-
ceptȃmŭ decĭ cu încredere și nu sûntem la îndoélă, cumcă fie-carele
membru al iubituluĭ Nostru Clerŭ va mânecá, nu numaĭ câtŭ de a duce
și a turna în acésta „Candelă” a bisericeĭ nóstre din prisosul oleiuluĭ
(unutuluĭ de lemnu) al seŭ literariu, ci și a depune în acésta visteriǎ
comună a Eparchieĭ nóstre înse-șĭ ceĭ de pe urmă doĭ banĭ, asemene
véduveĭ din Evangeliă, că adecă „Candela” nóstră comună, provĕḑută
fiindŭ cu oleiŭ literariŭ curatŭ, compusŭ din miezul sănătosŭ al sim-
burilorŭ învĕțăturelorŭ evangelice, sĕ nu se atingă, ci se lumineze nein-
cetatŭ, éră dinariĭ de prenumerățiune în acésta visteriă bisericéscă sĕ
nu se înpuțineze, ci se totŭ adaogă, pentru-că, cu câtŭ maĭ multŭ vomŭ
coaduce și vomŭ depune cu toțiĭ din ofertele nóstre spirituale și mate-
riale pe acésta masă comună, cu atât maĭ frumosŭ, maĭ îndestulătoriu
va fi ospețul mântuiriĭ, de carele vomŭ sĕ ne îndulcimŭ cu toțiĭ.

Sporindŭ decĭ pănă la stadia presêntă afacerea jurnaluluĭ nostru
bisericescŭ, pentru a căruia înființare începurĕmŭ Noĭ a staruí înca în
posițiunile Nóstre de înainte, depunemŭ cu încredere deplină lucrările
ulterióre în purtarea de grijă a Redacțiuniĭ și Administrațiuniĭ, éră sórtea
viitóre și fructele asceptate și dorite ale acestuĭ organŭ literarŭ pentru
comunitatea nóstră bisericéscă în cooperarea membrilorŭ iubituluĭ Nostru
Clerŭ, carele, fiindŭ în acordŭ cu Umilința Nostră despte tóte cele ce
sûnt mântuitóre și de folosŭ pentru sânta biserică, va recunósce, cumcă
și cu acésta „Candela” literară este engagiată onórea Clerului, cultura
poporuluĭ întru lumina ortodoxiei și binele al de Domneḑeŭ scutiteĭ
Eparchiĭ Bucovinene.

Cu consiliul venerabiluluĭ Consistoriu archiepiscopal.
Cernăuți într'al 8. (20.) Aprilŭ 1882.
SILVESTRU
 Archiepiscopŭ și Metropolitŭ”1.
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Chiar de la începutul „Circularei” ni se spune despre dorința
arzătoare a Bisericii din Bucovina de a avea un jurnal bisericesc-
literar. Această dorință este „îndreptățită”, se spune, arătând hotă-
rârea și claritatea planului de acțiune pentru atingerea scopului.

Scopul „Candelei” este „lățirea și fructificarea sciințelorŭ teo-
logice în clerŭ, respândirea învĕțăturelorŭ religióse morale în po-
porul creștinŭ și pentru susținerea și învioșarea intereselorŭ de
viață ale Bisericeĭ nóstre dreptŭ-credincióse din Bucovina, după
dogmele și așeḑemintele Bisericeĭ ortodoxe ecumenice, între margi-
nile legilorŭ publice de statŭ”. Ce frumos spus! Nemaipomenit!
Pe toate planurile, credința dreaptă ortodoxă trebuia propovăduită,
afirmată și apărată.

Apariția Revistei „Candela” trebuia susținută financiar, iar
Mitropolitul Silvestru Andrievici s-a ocupat ca măcar pentru pri-
mii trei ani să fie o subvenție de 1500 florini. Scopul era ca fiecare
parohie, fiecare asociație culturală, oamenii cărturari și cei intere-
sați să-și facă abonament la „Candela” și apoi va fi ușor de ad-
ministrat și de finanțat revista.

Foarte ordonat și simplu în acțiune, Mitropolitul Silvestru,
luminat de Dumnezeu, a ales o echipă cu care să pornească la
drum Revista „Candela”, Buletinul oficial al Bisericii Ortodoxe
din Bucovina: Părintele Arhimandrit Arcadie Ciupercovici – ad-
ministratorul și editorul pentru toate afacerile economice –, Pă-
rintele Protoprezviter și profesor de Teologie Vasile Mitrofa-
novici – redactor primar și responsabil pentru cuprinsul „Cande-
lei” –, Părintele Protoprezviter și profesor de cântare corală Isidor
Vorobchievici – redactor al doilea și corector pentru textul sla-
von-rusesc –, Părintele Protoprezviter și paroh Artemie Berariu –
revident și corector al textului românesc –, domnul asistent Eu-
geniu Meșederu – actuar pentru afacerile manipulative ale admi-
nistrației –, Patapie Palagianu, cursor și îngrijitor al afacerilor
servitoriale. Această echipă a pus pe picioare Revista „Candela”
și merită toată prețuirea noastră!

Iată ce zice redactorul primar al „Candelei”, Vasiliu Mitrofa-
novici, în Precuvântarea primului număr al revistei, apărut pe

1 „Cercularĭŭ”, în „Fóĭa Ordinăcĭunilor a Consistoriuluĭ archiepiscopescŭ în
afacerile Archidieceseĭ ort. orient. a Bucovinei”, anul 1882, nr. 4, pp. 13-15.
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1 iulie 1882: „Meḑul și flórea viețiĭ și a activitățiĭ preoțescĭ în bi-
serica ortodoxă este păstoria sufletéscă. Prin acésta se realiséză
necontenitŭ misiunea și locuținerea Mântuitorĭuluĭ, Isusŭ Chris-
tosŭ, și prin ea se întroduce și se susține în viéța genuluĭ ome-
nescŭ credința și mântuirea cu tóte fructele și binecuvêntările sale.
Din acéstă causă tótă activitatea pe terenul teologieĭ se repórtă la
păstoria sufletéscă și sciința teologică împlinesce sublima sa pro-
blemă într'acea măsură, în carea contribue la sporirea intereselor
păstorieĭ sufletescĭ și la ajungerea scopurilor eĭ. [ ... ] ... se adreséză
Redacțiunea cu încredere atâtŭ cătră venerabilul clerŭ, câtŭ și
cătră aceĭ bărbațĭ aĭ înțelegințeĭ, cărora nu li este străină cultura
teologică și carăĭ ĭau parte la interesele bisericiĭ, ca să bine-voéscă
a o sprijiní cu elaborate și comunicărĭ relătive la programul jur-
naluluĭ, tremițêndu-le imediatŭ la Redacțiunea Candeleĭ, în re-
ședința archiepiscopală.

Aici credŭ de cuviință, a comunicá lectorilor și participatorilor
bine-voitorĭ, cumcă în jurnalul acesta nu vor provení numaĭ pro-
ducțiunĭ și elaborate nóŭe și lucrurĭ vechĭ. Documinte, traducțiunĭ
și estrase din opere alese așe s. părințĭ ș. d. a. nu rare-orĭ va fi cu-
prinsul acestuĭ jurnalŭ.

De asemene mĕ îndreptŭ în numele Administrațiuneĭ cătră
toțĭ amatoriĭ literatureĭ bisericescĭ, ca să bine-voéscă a sprijiní
acésta întreprindere prin prenumerațiunĭ numeróse, carile sûntŭ
de adresatŭ la Administrațiunea Candeleĭ, așijdere în reședința
archiepiscopală.

Decĭ pășindŭ la realisarea problemeĭ nóstre, îl împlorămŭ pre
părintele luminilor, ca să ni dee ajutorĭul său și să bine-cuvinte
întreprinderea nóstră cu succesul doritŭ, spre folosul și prospe-
rarea bisericiĭ și spre lauda numeluĭ său” 2.

Istoricul vremii Ion Nistor zice că „pentru atitudinea națio-
nală și prin munca sa neobosită pentru binele bisericii și al nea-
mului, a ajuns cel mai popular arhiereu din câți a avut Bucovina” 3.

Al doilea document este „Regulamentul” pentru jurnalul bi-
sericesc-literar „Candela”.

2  „Precuvêntare”, în „Candela”, anul I (1882), nr. 1, 1 Iuliu 1882, pp. 1-4.
3  Ion Nistor, Istoria bisericii din Bucovina și a rostului ei național-cultural în viața

românilor bucovineni, Editura Casei Școalelor, Institutul de Arte Grafice „Carol
Göbl”, București, 1916, p. 159.
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Publicat în „Foaia Ordinăciunilor”, „Regulamentul” apare și
în primul număr al „Candelei”, pe 1 iulie 1882. 

Iată cuprinsul „Regulamentului”, în 17 puncte:
„Regulamêntŭ pentru jurnalul bisericescŭ-literarŭ din Cernăuți.
1. Dela 1. Iuliu 1882 se va edá în Cernăuți sub auspiciile Consisto-

riuluĭ archidiecesanŭ din Cernăuți unŭ jurnalŭ bisericescŭ-literariŭ,
carele este proprietatea Archiepiscopieĭ ortodoxe a Bucovinei, sub titulŭ:
«Candela».

2. Cu privire la referințele particulare ale Archiedieceseĭ se vor
primí în acestŭ jurnalŭ trătate și în limba slaveno-rusască, și materiĭ
relative la sporirea cultureĭ religióse-morale a credincĭoșilor se vor pu-
blica în amêndoŭe limbe.

3. Jurnalul va apăré o-dată pe lună, în formatŭ de 8 mare, numĕrul
de 3 până la 4 cóle, de o-cam-dată în 600 de exemplare, éră maĭ tărḑiŭ câtŭ
va cere trebuința.

4. Acestŭ jurnalŭ va cuprinde:
a) Articule din tóte ramurile sciinței teologice și anume:
Tratate și documinte privitóre la istoria bisericeĭ creștine, maĭ alesŭ

a bisericeĭ resăritene peste totŭ și aceleĭ din Bucovina în parte; diser-
tațiunĭ biblice, dogmatice, morale, canonice și apologetice de interesŭ
deosebitŭ cu privire la starea actuală a bisericeĭ; sidertațiunĭ relative la
chiemarea și activitatea omiletică, liturgică, pastorală și catechetică a
preoților.

b) Trătate despre învĕțămêntul religionariŭ de scolă;
c) Predicĕ pentru Dominecĭ, serbătorĭ și casurĭ străordinare pre-

cumŭ și catechese;
d) Trăducerĭ din operele mai alese ale s. părințĭ și trătate asupra

acestora;
e) Discutarea de întrebărĭ referitóre la starea actuală a adminis-

trațiuniĭ și viețiĭ bisericescĭ și de alte întrebărĭ sulevate în congresul
bisericescŭ, în conferințele păstorale etc.

f) Disertațiunĭ relative la sporirea cunoscințelor poporuluĭ cresținŭ
și a cultureĭ religióse morale.

g) Cronica, carea va cuprinde evenemintele cele maĭ însemnate
bisericescĭ și scolastice din Bucovina și din alte părți ale bisericeĭ creștine,
comunicarĭ statistice și alte comunicarĭ de interesŭ bisericescŭ.

h) Anunciurĭ și recensiunĭ teologice și religióse.
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5. Orĭ ce disertațiune de cestiunĭ politice și naționale, precumŭ și
dispute și atacurĭ personale nu sûntŭ admise în colónele jurnaluluĭ.

6. Redacțiunea va constá din unŭ redactoriŭ primariŭ, respon-
sabilŭ pentru întregulŭ cuprinsŭ al jurnaluluĭ; din al doile redactoriŭ,
însărcinatŭ cu redactarea și corectura articulelor în limba slaveno-
rusască și din unŭ revidentŭ și corectorŭ pentru articulele române ale
jurnaluluĭ.

Fără scirea și consimțemântul redactoriuluĭ primariŭ, nu se póte
împrimá nicĭ o piesă a jurnaluluĭ.

7. Pentru administrațiunea jurnaluluĭ se va institui unuĭ admi-
nistratoriŭ, carele totû-o-dată va fi și editorŭ alŭ jurnaluluĭ.

Administratoriul va îngrijí pentru partea economică a jurnaluluĭ
și pentru abonamente, va purtá corespondințele relative la aceste afacerĭ,
va espediá la abonațĭ jurnalul și la finea anuluĭ va da Consistoriuluĭ
comptŭ despre veniturile și spesele jurnaluluĭ.

Administratoriul va avé în samă jurnalul și tótă proprietatea
mobilă înpreunată cu jurnalul.

8. Colaborătorĭ naturalĭ aĭ jurnaluluĭ sûntŭ toți membriĭ Clerului
Archidieceseĭ, sûntŭ înse bine-venițĭ și colaboratorĭ din alte cercurĭ.

9. Personalul redacțional și administrativŭ al jurnaluluĭ se denu-
mesce de Consistoriul archiepiscopalŭ.

10. Jurnalul se va folosí de o limbă corectă, înțelésă în decomunŭ și
pentru partea sa cea română de ortografia de curêndŭ adoptată de soci-
etatea pentru cultura și literartura română în Bucovina, éră pentru
partea sa cea slaveno-rusască de ortografia etimologică.

11. Toțĭ membriĭ activĭ aĭ cleruluĭ secularŭ și regularŭ aĭ Archi-
dieceseĭ Bucovineĭ sûntŭ oblegațĭ a ținé acestŭ jurnalŭ.

12. Abonamentele se vor face imediatŭ la administrațiunea jurnaluluĭ.
13. Prețulŭ abonamêntuluĭ va fi pentru Austro-Ungaria 4 fl. pe

anul întregŭ și 2 fl. pe jumetate de anŭ; éră pentru România și alte țerĭ
12 resp. 6 francĭ.

Acestŭ prețu se va solvi înainte imediatŭ la administrațiunea jur-
naluluĭ.

14. Localul redacțiuniĭ și administrațiuniĭ a jurnaluluĭ este în re-
sedința archiepiscopală.

15. Tótă lucrarea și colaborarea la acestŭ jurnalŭ va fi remunerată
din cassa jurnaluluĭ în următoriulŭ modŭ:

Redactoriul primariŭ, anualŭ cu 400 fl.
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Administratoriul … 250
Actuariul … 72
Cursoriul … 48
Redactoriulŭ pentru textulŭ slaveno-rusescŭ pentru
redactare de cólă cu 10
pentru corectura 5
Elaboratele sciințifice de cólă de tipariu cu 15
Elaboratele cele-lalte de cólă de tipariu cu 10
Revederea și corectura textuluĭ românŭ de cólă
de tipariu cu 5.
16. Spesele împreunate cu împrimarea si espedarea jurnaluluĭ pre-

cumŭ și cu cumpărarea requisitelorŭ necesare și a jurnalelorŭ streine
bisericescĭ, se vor acoperi de asemene din cassa acestuĭ jurnalŭ.

Tóte jurnalele și cărțile cumpĕrate séŭ încurse în darŭ, suntŭ pro-
prietatea jurnaluluĭ și se depunŭ în biblioteca luĭ.

17. Din prisosul eventualŭ al jurnaluluĭ se va formá unŭ fondŭ de
reserva.

Din consiliulŭ Consisitoriuluĭ archiepiscopalŭ al Bucovineĭ.
Cernăuți într'alŭ 8. (20.) Aprilŭ 1882.
 SILVESTRU ” 4.

Revista „Candela” era absolut necesară pentru toți preoții și
credincioșii. Preoții aveau la îndemână un material teologic com-
plex, prin care își sporeau cunoștințele din perioada instruirii
instituționalizate. În plus, era nevoie acută de cultură în Buco-
vina. E vorba de românism, de sentiment național și de dragoste
față de Biserica Ortodoxă Română. Ortodoxia era identificată în
Bucovina cu națiunea română, colorată atât de mult etnic și con-
fesional. Preoții aveau nevoie să ridice poporul prin credință și
cultură, iar predica era instrumentul puternic de propagandă a
învățăturii sănătoase creștine răsăritene și a ideii de unitate națio-
nală a românilor. „Candela” era numită de slujitorii Sfintelor
Altare „gazeta noastră bisericească” 5.

4  Regulamêntŭ pentru jurnalul bisericescŭ-literarŭ din Cernăuți, în „Candela -
Jurnalŭ bisericescŭ-literarĭŭ”, anul I (1882), nr. 1, 1 Iuliu 1882, pp. 4-6.

5  Pr. Constantin Morariu, Părți din istoria Românilor bucovineni, Tipo și lito-
grafia concesionată Arch. Silvestru Morariu-Andrievici, Cernăuți, 1893, p. 201.
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Revista apărea lunar, în limba română și ruteană și cuprin-
dea articole din toate ramurile științei teologice, predici, traduceri
din operele Sfinților Părinți, ale scriitorilor bisericești și laici. Viața
eparhiei era oglindită în chestiunile misionare, pastorale, admin-
istrative, culturale, sociale și economice, prezentate clar în pagi-
nile „Candelei”, alături de diferite anunțuri de interes general. O
rubrică foarte binevenită era „Cronica”, în cadrul căreia se pre-
zentau evenimentele importante din întreaga lume creștină.

Revista „Candela” a luminat clerul și poporul din Bucovina.
Nu ne putem închipui așa cum se cade ce izbândă a fost apariția
și răspândirea revistei în vremurile sfârșitului de secol al XIX-lea
și începutului de secol al XX-lea. Luminați de Dumnezeu, oamenii
înflăcărați de idealul sfânt de unitate națională, statală și biseri-
cească au contribuit cu întreaga lor ființă la încropirea celui mai
puternic manifest pentru propășirea materială și spirituală a po-
porului român: Revista „Candela”6.

Consider că cele două documente prezentate sunt extrem de
importante pentru valorificarea acestui tezaur al Bisericii Orto-
doxe din Bucovina, care este Revista „Candela”. Acestea reliefate
mai sus sunt o parte dintre argumentele pentru care mi-am propus,
cu ajutorul Bunului Dumnezeu, să cercetez întreaga colecție a
Revistei „Candela” în cadrul unei lucrări de doctorat și să dă-
ruiesc istoriografiei românești și Bisericii o lucrare monografică
necesară. 

6 După cum afirmam în comunicarea mea, Revista „Candela” - Jurnalul biseri-
cesc oficial al Bisericii Ortodoxe Române din Bucovina, susținută în cadrul lucră-
rilor Conferinței Științifice Internaționale „Bucovina și bucovinenii în secolul al
XX-lea. Istorie, politică și destin”, a XXIV-a sesiune anuală de referate și comu-
nicări științifice, Conferință dedicată aniversării a 150 de ani de la înființarea
Academiei Române, Rădăuți, 10-11 noiembrie 2016.


