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Pescăreful mic. — Un comitet de iniţiativă, în
frunte cu Sever Bocu, protopop dr. ŢIucra şi alţi in
telectuali bănăţeni, a hotărât să ridice un monument
lui Dimitrie Ţichindeal, marele cărturar şi fabulist bă
năţean, care, înfruntând toate urgiile unei stăpâniri vi
trege şi prigoana unor autorităţi bisericeşti sârbeşti
plzmătăreţe, a ştiut să-şi facă glasul său auzit
de întreaga
suflare românească, dând
semnalul
redeşteptării naţionaie şi a eliberare! de sub suzera
nitatea eclesiástica sârbă, a tot puternică pe vremea
aceea.
Asemeni lui Mihail Roşu Martinovicl, Paul Iorgovici şi C. Diaconovici-Loga, literaţi şl pedagogi de
origină bănăţeană, ce au militat pentru ideile naţionale,
preotul Dimitrie Ţichindeal, parohul comunei Becicherecul-Mic, dornic de a-şi vedea neamul cât mai sus
şi unirea pecetluită pe vecie, s'a străduit, a luptat, a
suferit, încordându-şi toate puterile întru culturaliza
rea masselor poporale şi îndrumarea
lor pe drumul
cel bun şi adevărat.
Urmaşii săi, după 114 ani, dându-şi seamă de
adâncul înţeles al învăţăturilor propăvăduite, ca un
postum, dar foarte merltst omagiu, datorat memoriei
Iul D. ŢichindeaJ, s'an gândit sâ-i ridice o crnce în
satul natal, imortalizându-i tot odată chipul de apos
tol în bronzul rece dar nemuritor.
Facem propunerea ca cei cu cădere să schimbe
şi numele comunei Beclcherecul mic în Ţichindeal.
La serbările comemorative, ce nu au putut fi oprite nici de ploaia care începuse a cădea din zorii
zilei de 4 Decemvrie cor., au fost invitate bisericile,
şcolile, universităţile şl societăţile culturale din întrea
ga ţară.
P. S. Sa Episcopal nostru Grigorie a plecat din
Arad încă de Sâmbătă seara 3 XII 1932, însoţit de
consilierul Păcăţianu. Duminică dimineaţa au mai ple
cat părinţii: Dr. I. Suciu, Dr. Ciuhandu. Muscan, Ge
orgia, Stana, Draia şi un grup de studenţi teologi, sub
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conducerea profesorului Dr. Petreuţa, şi încă vre-o
100 persoane.
Au mai răspuns invitaţiei studenţii din Cernăuţi,
Iaşi, Bucureşti, Chişinău şl Cluj, cari, fără să cunoască
oboseala, au străbătut sute de chllometri pentru a aduce omagiul instituţlunllor respective. Au venit şl de
legaţii celor 2 episcopii din Arad şl Caransebeş; re
prezentanţii „Astrei", ministerului Instrucţiei, asociaţiei
culturale băneţene, parlamentului, ţărani şi ţărance din:
toate colţurile provinciei, în mândrele costume naţio
nale, şi corurile şi fanfarele din peste 30 de comune,
în sfârşit aproape 20 mii de oameni, cari abia au în
căput îo trenurile speciale, gratuite, ce se succedau
din oră în oră, toate cu direcţia Pescăreţul Mic.
Primele transporturi de pelerini, veniţi să se în
chine la mormântul lui Ţichindeal, aşezat în micul ci
mitir al satului, sunt primite cu urale, flori şi în su
netele fanfarei locale. In cortegiul imens precedat de
sergenţi călări şl jandarmi pedeştrl, participanţii merg
Ia biserică. Liturghia este oficiată de însăş P. S. Sa
episcopul Grigorie, asistat de un mare sobor de preoţi
şi de către arhim. Moruşca. Răspunsurile au fost date
de corul „Speranţa" din Timişoara, dirijat de d. dir.
Gh. loanovlci.
La fiecare 10 minute apar pe barierele comunei
sate de ţărani din satele înconjurătoare, chiuind şi
cântând.
Estrada specială şl tribunele sunt înţesate.
La orele 10.30 P . S. S. episcopal Dr. Grigorie
Corn şa al Aradului oficiază serviciul sfinţire! crace!
comemorative, crace din piatră, lucrată de sculptorul
Şipos după planurile d-lui ing. Liuba, care are în faţă
o placă de bronz cu chipul celai comemorat.
Odată slujba bisericească terminată, episcopal
dr. Grigorie Comşa al Aradului aminteşte poporala!
de litargia sfântă a Iui Dimitrie Ţichindeal, care ca
preot şi profesor s'a trudit să deştepte neamul căruia
aparţinea.
Comparându-1 cu ceilalţi luceferi ai şcoalel şl
bisericei româneşti din trecut, face o amplă incursiune
în biografia marelui patriot bănăţean pe care îl ase-
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mueşte apostolilor naţiune! şi organizatorilor ce au
pus bază primelor începuturi ale şcoalei româneşti.
Termină arătâad că românii de azi, luând pildă
dela Ţichindeal, vor şti să se unească şi să facă zid
puternic în faţa tuturor duşmanilor din afară.
Imnul regal, executat de cele 20 Coruri şi 30
fanfare ţărăneşti, este ascultat cu evlavie, transformând
momentul în adevărat entuziasm.
Archimandrital Lazaresca depune omagiile epis
copului Roman al Oradiei, cerând participanţilor să se
adape dela învăţăturile marelui dascăl, care a ştiut
să-şi facă datoria şi să însufle contemporanilor săi
cultul înaintaşilor şi energiile a tot creatoare.
Protopop Dr. Ancuşa, deputat, în numele Epis
copiei din Caransebeş, vorbeşte despre acel mănunchiu
de cărturari cari au luptat pentru desrobirea de sub
ierarhia sârbească, lăudând pe preotul din Becicherecul-Mic ce s'a sbuciumat şi a purtat steagul redeş
teptării, înscriind Banatul la locul de cinste în istoria
luptelor naţienale.
Vicarul Munteanu aduce omagiul episcopiei grecocatollce din Lugoj.
Deputatul dr. L. Iuga dă citire telegramelor pri
mite dela patriarhul Miron Cristea, d. luliu Maniu şi
Gh. Crlşan.
D. Em. Bucuţa în numele ministerului instruc
ţiunii publice spune că guvernul a ţinut să participe
alături de întreaga ţară la marea sărbătoare a Bana
tului, faţă de bunul bănăţean şi neînfricatul patriot
român Dimitrie Ţichindeal, care rezimat pe cruce, din
uşa şcolii şl cu condeiul a vorbit cu „gară de aur"
neamului său, căutând să-1 scoată din întunerec.
D. Man vicepreşedintele Camerei deputaţilor re
liefând activitatea fabulistului Ţichindeal sub aspec
tele de dascăl, preot şi scriitor, care a propovăduit
românismul, îl consideră precursorul unlrei dela Alba
Iulia, a cărui sămânţă a dat roade.
Acest monument înseamnă o strajă neadormită
şi un răspuns revizioniştilor din afară.
D. Sever Buca în numele comitetului de iniţia
tivă dă citire unui lung discurs, în care pomeneşte de
luptele Iul Ţichindeal duse împotriva sârbilor şi de
idealul naţional urmărit pentru întregirea hotarelor.
Preamărind patimile şi religia iubire! de neam,
ce-1 pun pe Ţichindeal în galeria marilor naţionali şi
cărturari români, termină predând monumentul spre
păstrare şi îngrijire primarului comunei.
Ţăranul Isac Grigore promite că monumentul lui
Ţichisdeal va fi locul de pelerinaj şi de slujbe dumnezeeşti ale poporanilor.
Protopopul Dr. Ţiucra preşedintele soc. „Astra"
secţia Banat spune că parohul Ţichindeal a fost un
înţelegător al vremii şi servitor al neamului.
Făgădueşte că „Astra" va continua activitatea
culturală în massele poporului. Mai vorbesc apoi d-nii
Dr. A. Leucuţia în numele parlamentarilor bănăţeni,
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Dr. Avram Imbroane preşedintele asociaţiei culturale
din Banat, Ing. Blajian rectorul ş c politehnice din T i .
mişoara, Ciobanu în numele asociaţiei învăţătorilor
bănăţeni, Mariş profesor la şc. normală Arad, unde
Ţichindeal a fost pe vremuri dascăl, ziaristul Montani,
studenţii Matei, Novac, Vuia, Grigorian şi Bugariu
dela universităţile din ţară.
Iu urmă toate delegaţiile cu coruri şi drapele,
având în frunte pe preoţi, învăţători şi autorităţi, au
defilat prin faţa monumentului, depunând flori şi
coroane.
La orele 3 a avut loc un mare banchet şi îm
părţirea pomenilor oferite celor săraci de către primă
ria municipiului Timişoara.

manifestaţiile naţionale dela 1 Decemurie în flrad.
Comemorarea zilei istorice de 1 Decemvrie
în oraşul nostru, precum şi puternica manifes
taţie a forţei româneşti, contra tendinţelor un
gureşti, de-a schimba actualele fruntarii ale
României întregite, a umplut încă odată sufletele
noastre de convingerea fermă că România este
o ţară puternică şi nebiruită.
Programul acestor grandioase serbări ro
mâneşti s'a desfăşurat în modul următor:
La ora 9 şi jum. a avut loc rugăciunea de
mulţumită în Catedrala din Arad, oficiată de
P. S. Sa Episcopul nostru Grigorie, asistat de
un mare sobor de preoţi. La fine a rostit o
vorbire însufleţită părintele Turic.
D e aici publicul trece pe piaţa Avram
Iancu, care era ticsită de popor însufleţit, venit
cu muzică şi steaguri din toate satele judeţu
lui Arad. In mijlocul pieţii a fost aşezată o
tribună, unde au luat loc toţi intelectualii din
Arad, fără privire Ia credinţele lor politice, pre
cum şi multe doamne şi domnişoare. La tri
bună a fost montat un megafon, care a trans
portat vorbirile tuturor oratorilor la imensa
masă de public evaluată la 30.000 suflete.
Preşedinte al marei adunări a fost pro
clamat între urale însufleţite P. S. Sa Episcopul
nostru Grigorie. La un moment dat îşi face
apariţia pe tribună dl V. Goldiş, căruia i-se
fac sincere manifestări de simpatie. P. S. Sa
Episcopul Grigorie deschide marea adunare
prin rugăciunea citită în anul 1918 de unul
din Episcopi în şedinţa istorică dela Alba-Iulia.
Publicul a ascultat rugăciunea cu capetele des
coperite, iar apoi P. S. Sa a rostit o înălţă
toare vorbire, pe care o vom publica într'unul
din numerii viitori ai revistei noastre. A urmat
la cuvânt d. V. Goldiş, care a făcut propune-

protestează cu indignare împotriva uneltirilor
rea de unificare în anul 1918 la Alba-Iulia. Ca
vrăjmăşeşti
ce se încearcă peste hotare de a-1 înăbuşi
totdeauna d. Goldiş şi de astădată a fost viu
aplaudat. Alt luptător neînfricat al trecutului din nou glasul, trecându-se peste voinţa sa liberă,
nostru a luat cuvânt, spunând că schimbarea exprimată azi şi acum patrusprezece ani la Alba-Iulia
hotarelor noastre, fixate prin sabie, numai cu şi consfinţită prin tratatul de la Trianon;
Aradul, străjer înaintat al Ţării ia hotarul dinspre
sabia se pot schimba, deci cui îi trebue pă
Apus,
declară solemn şi hotărît că vrea bunăvieţuire
mânt românesc, să vie aici.
cu cei din cuprinsul său şi pace — aşa cum a fost
Dl Leontin Iliescu, delegatul ziarului „Uni
odată şi pentru totdeauna statornicită pacea! — cu
versul", aduce din Bucureşti omagii pentru harni
cei din afară.
cul Episcop dela Arad şi cei trei mari luptători:
Aradul este un ţinut românesc. Românesc prin
Goldiş, Suciu şi Pop C. Ştefan. Aduce admi
raţia sa poporului vrednic din părţile Aradului, trecutul său îndepărtat, supus desnaţionalizării forţate,
de unde au plecat în trecut ideile de emanci românesc prin luptele ce le-a purtat împotriva stăpânitorilor săi de ieri, românesc prin populaţia sa,
pare naţională.
prin tradiţiile, prin portul şl prin obiceiurile sale!
In numele preoţimei de legea românească
Şi Aradul vrea să rămână românesc!
din Ardeal vorbeşte cu mult elan părintele con
A spus-o la Alba-Iulia, o spune azi şi o va mai
silier eparhial Dr. Ciuhandu, care arată cu date
spune de zeci şi de sute de ori — dacă va mai fi
statistice şi istorice că pământul acesta, muncit
nevoie — lumii întregi cu aceeaşi însufleţire.
şi stăpânit de noi, a trebuit să fie totdeauna şi
Dar poporul arădan declară tot atât de solemn
va fi vecinie numai al nostru. In numele in
şi hotărît că în veci de veci şl nimănui nu-i va per
valizilor de război a vorbit locotenentul invalid
mite să clintească o piatră de hotar, pusă acolo unde
I. Martin. Printr'o vorbire emoţionantă declară
este azi prin suferinţele şi sacrificiile sale de veacuri.
că invalizii sunt gata din nou să-şi pue servi
Hotarele sale, recunoscute de sfetnicii tuturor ţărilor,
ciile în serviciul patriei.
împuternicite'prin tratate, consacrate de istoria neamului
Tot cu însufleţire a vorbit părintele pro nostru şi binecuvântate de Dumnezeu — sunt şi
topop Cosma în numele partidului naţional- rămân definitive.
ţărănesc, dl Mărcuş în numele partidului liberal,
Şi oricine va încerca să le frângă, se va isbi
d. ispravnic în numele partidului liberal-gheor- de pieptul şi braţele noastre.
ghist, prof. Dr N. Popovici în numele pârli
Adunarea naţională din Arad;vesteşte Jumiii că
tului Agrar, d. Boar în numele învăţătorilor, şi Aradul face un trup nedespărţit cu Românii din
prof. Constantinescu în numele corpului di Dacia Traiană, de cari nici o lege omenească nu-1
dactic, d. Ascaniu Crişan în numele „Astrei", mai poate deslipi!
prof. Găvănescu în numele „Ateneului popular"
din Arad, d. ing. Cărpinişanu în numele vo
luntarilor italieni, d. C. Savu în numele ziariş-1
Dela Academia Teologică Arad.
tilor, d. Eugen Crâsnic în numele societăţilor
sportive din Arad, advocatul Petruţ în numele
Comemorarea Mitropolitului
regimentului „Horia" apoi studenţii: Sălăgian
în numele studenţilor din Arad, H. Vişoi în
Andreiu Şaguna.
numele L. A. N. C. şi Crişan în numele studenţi
In configuraţia Bisericii dela începutul secolului
lor din Bucureşti şi d. colonel pensionat T.
al XlX-lea precedată de conducerile Episcopilor sârbi:
Muţiu în numelele „Uniunii foştilor voluntari"
Chirilovici, Nichitici şi Adamovicl, urmă o epocă de
La fine P. S. Sa Epicopul Grigorie mul conducere absentă, datorită curţii din Viena, care nu
ţumeşte poporului pentru participarea în număr îngădui ca Biserica să-şi aibă conducători din vlăs
aşa de impozant la aceasta manifestare naţio tarele ei fireşti.
nală, îndeamnă poporul să ducă acasă focul
Acest interval critic în istoria Bisericii Ardelene,
dragostei de neam, lege şi glia românească. s'a sfârşit cu înscăunarea unui român, Vasile Moga.
Apoi între urale de Trăiască România, P. S. Totuşi ca înscăunarea lui Biserica ardeleană nu s'a
Sa citeşte cu voce puternică moţiunea de mai putut bucura de o prosperitate binefăcătoare, fiindcă
la vale, care a fost primită cu însufleţire în porţile ei sacre şi vechi bătea cutezanţa şi răutatea
nemai pomenită şi apoi trimisă la Bucureşti: guvernului maghiar, bătea sacrilegiul celor uniţi cu pa
Poporul român din ţinuturile Aradului, dela munţi
şi din câmpie, de pe Criş şi de pe Mureş, din târguri
şi din cătune, strâns în Adunarea Naţionilă din Arad
în sfânta şi istorica zi a Unirii,

palitatea schismatică. Omul, pe care-1 cereau ca atâta
insistenţă şi atâta dor vremurile de atunci, veni ca o
unealtă a Providenţli să ridice biserica şl neamul
nostru. Minte înaltă şi suflet vizionar, Şaguna a în-

ţeleles de minune că destinul neamului românesc din
Ardeal şi sufletul credincioşilor atârnau numai de
consolidarea şi prosperitatea Bisericii atât de vitregită
în trecut.
Primul gând a lui Şaguna s'a îndreptat spre
oganizarea Bisericii, pe care s'a străduit să o scoată
de sub jurisdicţia episcopatului sârbesc şi de sub amestecul apăsător al regimului politic. In sensul acesta
desfăşoară o activitate prodigioasă, căutând ca prin
memorii şi în dezideratele adunării dela Blaj 1848 să
documenteze din punct de vedere canonic autonomia
bisericească a Românilor. Ca o consecinţă a acestei
strădanii, deşi a întâmpinat rezistenţa egoistă a sâr
bilor pe de o parte, cât şi din partea regimului austriac
despotic, cât şi din partea năimiţilor uniaţi, ieşi con
strucţia nouă bisericească, întemeiată pe dreptatea
istorică: Mitropolia ortodoxă a Românilor din Ardeal
şi Ungaria ca cea mai neclintită fortăreaţă, ca cel mai
puternic zid al neamului românesc. Acestei magnifice
clădiri marele Şaguna îi dădu cea mai potrivită şi
cea mai perfectă ordine în interior; astfel apăru „Sta
tutul organic". El îmbină cele două fertăreţe ale su
fletului românesc laolaltă, Şcoala şl Biserica, repunându-le liniile lor fireşti de desvoltare şi de progres; de
înrâurire profundă asupra sufletului românesc. Apăru
un „Seminar", care să dea cultură clericilor. Ajută nu
meroase Biserici sărace, înfiinţa şi susţinu Tipografia
Arhidiecezană, de sub teascurile căreia a ieşit şi iese
până astăzi „Telegraful Român" şi o mulţime de cărţi
cari au dos lumină până în cele mai umile cătune
româneşti.
Tot Şaguna este înfiinţătorul (1861) „Asociaţiunii
Transilvane pentru cultura şi literatura poporului
Român".
Datorită acestor frumoase şi înalte înfăptuiri pe
terenul bisericesc şi cultural, şi datorită şi activităţii
literare legată mai mult de necesităţile practice ale
Bisericii şi Şcolii 'pentru viaţa Românilor Ardeleni,
începu să planeze un nou suflu de renaştere şi de
reînvlorare bisericească şi naţională.
Andreiu Baron de Şaguna, figură înaltă şi im
punătoare. El trebue să prezideze şi astăzi la baza
tuturor strădaniilor noastre, dacă vrem să ne putem
numi urmaşi vrednici ai lui. El trebue să constitue
viaţa unghiulară şi directivă a sufletului nostru.
Societatea academică „Episcopul Grigorie" a Stu
denţilor în Teologie a ţinut de o sfântă datorie a
serba ziua de Mercuri 30 Noemvrle a. c , ziua come
morării fericitului Mitropolit Andreiu Baron de Şaguna,
la care au binevoit a ne onora cu prezenţa întregul
Consiliu Eparhial şi Profesoral dela această Academie.
La ora 10. a. m , s'a oficiat în Biserica catedrală
un parastas pentru odihna marelui Mitropolit. Servi
ciul divin a fost făcut în sobor, de către P. C. Pă
rinte Rector Dr. T. Botiş, preoţii: C. Turicu, F. C o .
dreanu, Dr. S. Şiciovan şi V. Mlhuţiu. La sfârşit Pă

rintele C- Turicu a ţinut o cuvântare, în care prin
câteva cuvinte înălţătoare descrie viaţa şi activitatea
marelui apostol Ardelean, insistând mai mult asupra
ultimelor clipe ale vieţii lui, cari se termină c u m â n găitoarele cuvinte ale acestui Mitropolit, rostite celor
din jurul Ini, „Nu vă temeţi, însă nu vă certaţi". Adresându-se tinerilor teologi îi îndeamnă să urmeze căile
marelui Mitropolit, dându-le ca deviză ultimele cu
vinte ale acestuia.
Programul s'a desfăşurat, după „parastas", în Aula
Academiei Teologice, cum urmează:
1. „La mormântul marelui Andreiu" cor.
2. „Andreiu Şaguna" disertaţie de Dl N. Clmpoieş.
3. „Dedicaţie lui Andreiu", versuri originale de
Dl P. Selegean.
4. „Romanţa noului venit', poezie de Ion Minulescu, declamată de Dl C. Butoiu.
5. „Ţie" cor.
Panctele de cor au fost conduse de studentnlteolog I. Farca.
A. Lucea

Sfinţirea bisericei din Căprioara.
In Dumineca din 16 Oct a. c. s'a săvârşit actul
sfinţire! bisericei din nou renovată şi zugrăvită din
Căprioara P. Sf. Sa Părintele nostru Episcop Grigorie,
reţinut Ia Congresul Naţional bisericesc din Bucureşti,
a delegat pe rectorul Academiei teologice din Arad,
Dr. Teodor Botiş, care a săvârşit actul sfinţlrei, însoţit
fiind de protopopul tractual Traian Ctblan, preotul
locului Iuliu Lazarescu, ieromonahul Ilarie Iova dela
M-rea Hodoş-Bodrog, fiul comunei Căprioara, şi preoţii
din jur: Moise Bordoş, Ioan Micu, Alexandru Barbon,
Anghel Ardelean, Alexandru Sinitean, Petru Eleneşlu
şi Leontln Lazarescu.
Actul sfinţlrei a început la ora 8 dimineaţa. Po
porul din loc şi mulţi din comunele învecinate aşteptau
gătiţi în haine de sărbătoare şi cu feţele vesele în
curtea sf. biserici. Pe uliţi era fierbere, credincioşii se
grăbeau la sf. biserică, zoriţi şl de bubuitul trascurilor,
cu cari credincioşii an salutat sosirea preoţilor.
Sfinţirea apei, încunjurarea şi ungerea cu sf. Mir
a sf. biserici terminate, s'a început şi săvârşit cu mare
pompă sf. Liturghie. La priceasnă P . C. Părinte-Rector
Dr. Teodor Botiş a rostit o frumoasă, potrivită şi bine
simţită predică despre biserica sfinţltoare. Răspunsu
rile liturgice le-a dat corul soc. Sf. Gheorghe din loc,
condus de tânărul absolvent al şcoalei de cântăreţi
din Sibiu, Ioan Catincea.
Biserica spaţioasă nepctând cuprinde numărul
mare al credincioşilor dornici a ascultă slujba înălţă
toare şi nu mai puţin a admira frumseţa picturei sf.
biserici, s'au perindat, cei dinlăuntru făcând loc celor
dinafară cu dragoste dar şi cu regret.

La actnl sfinţirei aa participat deputatul Adun.
Eparh. Remus Rafiroi, autorităţile locale şi a Pretnrei
plasei Birchiş, învăţătorii din jur şl alţi intelectuali.
Pictnra bisericei, zugrăvită în stil bizantin cu nn
bogat şi frumos executat ornament simbolic bisericesc,
neobicinnită în părţile noastre, unde predomină stilnl
apusean, este o adevărată revelaţie. Pictnra a fost
lucrată de profesornl-pictor Teodor Zarma din T. Se
vei in, macedo-român de naştere, care nn a adus cu
sine numai arta bizantină din locul de naştere, ci şi
ceva din misticismul şi frumseţa artei bizantine.
La prânzul dat preoţime! şi intelectualilor streini,
P. C. Sa Rectorul Acad. teol. Dr. T. Botiş a urat
domnie îndelungată şi pacinică M. S. Regelui nostru
Carol II, sărbătorind biserica şl poporul nostru ziua
naşterii M. Sale şi urând păstorire îndelungată şi rod
nică şi P. Sf. Sale Părintelui nostru Episcop Grigorie.
Ieromonahul Ilarie Iova şi-a cetit autobiografia,
în care a arătat cnm 1-a condus pronia divină la sta
rea de astăzi, pe care a visat-o ca copil şi care stare
i-a adus fericirea şi mulţumirea în această viaţă. Mulţi
credincioşi, prieteni de copilărie ai Ieromonahului, au
ascultat emoţionaţi şl cn lacrimi în ochi expunerea
dânsului.
De încheiere aflu de îndreptăţit şi just a aduce
laudă preotului locului Iuiiu Lizarescu, care prin o
bună şi pricepută gospodărie a venitelor puţine a sf.
biserici, a reparat temeinic şi pe deantregnl sf. bise
rică pe dinlănntrn şi pe dinafară, a acoperit turnul şi
biserica cu tinichea şi a zugrăvit-o, făcându-o un ade
vărat lăcaş al Domnului. Tactul şi energia pastorală
de 30 ani încă şi-au dat roadele, văzândn-se în disci
plina şi bunăcuviinţa credincioşilor.
Sfinţirea bisericei din Căprioara a fost o zi de
înălţare religioasă morală a credincioşilor din loc şi jur.
Rap.

Icoane alese din viata ortodoxiei
Mila creştină.
Precum lângă biserici şi mănăstiri s'au înfiinţat
primele scoale şi tipografii româneşti, tot în curtea
bisericilor şi mănăstirilor noastre s'au aşezat şi cele
dintâi spitale pentru îngrijirea şi vindecarea bolnavilor.
Ştefan cel Mare a organizat pe calicii din Iaşi
în bresle, iar voevodul Petru Rareş i-a pus sub oblă
duirea episcopilor.
La mănăstirea Argeşului, pe la 1524 era o casă
pentru săraci, înzestrată cu averi de voevodul Ioan
Vladislav,
Intre anii 1695—1714, boierul Mihail Cantacuzino
întemeiază în Bucureşti «Mănăstirea Colţea»,pe lângă
care s'a deschis primul spital din ţara românească.

Lângă această mănăstire era şi o şcoală, iar la 1842
aci s'a deschis prima şcoală de învăţătură medicală
la noi.
Intre anii 1735—1750 voevodul Grigorie Ghika
a zidit mănăstirea Sf. Pantilimon, sfânt care a fost de
meserie medic. Lângă ea răsar două spitale (unul pen
tru boalele lipicioase) şi o bisericuţă închinată lui Visarion, sfântul care avea darul tămăduirii de ciumă.
Cu stăruinţa mitropolitului Filaret II s'a înfiinţat
în capitala ţării prima casă de orfani din ţară, iar Ia
1838 lângă schitul Malamuci prima casă de nebuni,
numită mai târziu «Mărcuţa», tot în Bucureşti.
Prin daniile bunilor creştini s'au mai înfiinţat în
Bucureşti «Aşezămintele Brâncoveneşti» şi aşezămintele «Sf. Spiridon» din Iaşi, unde se dau şi astăzi, şi
se vor mai da, ajutoare fără plată bolnavilor.
Astfel de aşezăminte, în cari se arată oamenilor
prin fapte mila creştină, au mai fost şi sunt şi în alte
părţi ale ţării, pe la mănăstiri şi biserici, cari le spri
jineau şi Ie susţineau prin veniturile de pe moşiile lor,
— lăsate şi acesie tot prin danii creştine, partea susufletului, delà voevozi, boieri, viădici, călugări şi
alţi creştini.
Bolnavii primeau aici toate ajutoarele de lipsă,
iar doctorii erau îndatoraţi ca «nu numai ziua să cer
ceteze de 2 ori pe bolnavi, ci — fără soroc — oricând
va fi cerut la nevoie» ).
2

Creştinii cu faptele.
Am înşirat câţiva voevozi străbuni, luptători şi
mucenici ai ortodocsiei, cari au sprijinit cu mână largă
şi au apărat cu preţul vieţii lor, biserica lui lisus
Hristos. De asemenea am pomenit şi câteva din roa
dele bisericii ortodocse în ogorul neamului românesc.

Dar nu numai ţara noastră, ci întreg

Răsă

ritul e plin de urmele binefacerilor, cari au izvorât
din prisosul de dragoste creştinească a strămoşilor
noştri.
Voevozii, boierii şi vlădicii noştri au îmbogăţit
Răsăritul creştin cu daniile lor pentru biserici şi mă
năstiri. Credinţa lor era o credinţă vie, arătată în
fapte. Este plină Sârbia, Bulgaria, Grecia, Asta-Mică,
Egiptul, Siria, Palestina, Arabia chiar, de urmele da
rurilor trimise de voevozii, boierii şi vlădicii români.
Delà Constantinopol şi delà Muntele Sfânt (Athos)
şi până la Atena şi mai departe până Ia muntele
Sinai şi până la Ierusalim în Ţara Sfântă, aproape
nu este biserică şi mănăstire mai însemnată, care să
nu îi fost înzestrată cu daruri bogate din bogăţiile ţă
rilor româneşti. Unele sunt şi zidite de români.
Acelaş fel de ajutoare, cari se trimeteau peşte
Dunăre şi peste mare în Răsăriţi se trimeteau şi peste
Carpaţi pentru episcopiile şi bisericile din Ardeal. Delà
a

) Cf. I. P. Sf, Sa Patriarhul Dr. Miron Cristea: Universul, din
23 Aprilie 1932.

Braşov, Făgăraş, Sibiu, Haţeg şi până prin Munţii
Apuseni, prin Bihor şi Maramureş, se află numeroase
urme de dărnicie şi de strânse legături între românii
de o parte şi de alta a Carpaţilor, mai aies cu cărţi
şi biserici zidite de fraţii de pesie munţi.

Ţările româneşti au fost pentru creştinătatea
apuseană scutul de apărare împotriva popoarelor
păgâne, iar pentru creştinătatea răsăriteană, ca şi
pentru biserica noastră din Ardeal, izvorul celor
mai mari şi mai multe ajutoare în vremuri grele.
Românii cu o mână au dat şi cu alta s'au apărat.
Astfel de suflet mare şi darnic au avut părinţii
şi strămoşii noştri. De aceea a şi ajutat Dumnezeu
Românilor ca după multe veacuri de iobăgie şi durere,
— şi din mijlocul marilor împărăţii, cum au fost îm
părăţia turcească, rusească, austro-ungara, faţă de cari
noi nu eram nimic, — astăzi să răsară soarele liber
tăţii, ca să trăim stăpâni într'o ţară, care cuprinde şi
ocroteşte pe toţi Românii.
Curat cuvântul Sfintei Scripturi: „Adevărul din

pământ a răsărit şi dreptatea

din cer a privit"

(Psalm 84, ). Căci „în ce chip milueşte tatăl pe fiu
12

aşa a miluit Domnul pe ceice se tem de dânsul"
(Psalm 102, ).
13

Oriodocsia în Ardeal.
Am arătat foarte pe scurt roadele ortodocsiei în
ţările româneşti şi am pomenit şi numele câtorva
voevozi cari au apărat şi susţinut cu credinţă creşti
nătatea, faţă de năvala pustiitoare a turcilor şi altor
popoare păgâne. Am văzut că atunci când s'a cerut
şi-au dat bucuros şi viaţa pentru ea, deplin încredin
ţaţi că prin jertfele lor se sfinţesc şi pe ei, şi religia
din care făceau parte. Şi o religie care a dat astfel
de creştini, după cum vom mai vedea, nu poate să
fie decât o religie vie, o religie a adevăratului

Dumnezeu.
Acum trecem la alt rând de lupte, pe cari «bă
trâneasca şi curata şi cinstita noastră lege» le-a purtat
veacuri întregi cu alţi năvălitori şi asupritori, aici în
ţara Ardealului, la luptele cu calvinii şi catolicii. )
1

Vom desprinde şi de aici câteva icoane istorice,
câteva figuri de mucenici, ca să vedem că şi aici car
tea vremii ne înfăţişează numeroase, frumoase şi lu
minoase pilde de credinţă şi chipuri de jertfă în viaţa
ortodocsiei.
Nicăiri nu găsim o mai bună potrivire a cuvin
telor Mântuitorului nostru: «In lume năcazuri veţi a v e a ;
dar îndrăzniţi! «Eu am biruit lumea!» (Ioan 16, ) —
ca în istoria neamului şi a bisericii noastre. A trebuit
să îngenunchem şi să plângem sute şi mii de ani,
până să ajungem la o zi de biruinţă şi de bucurie
pentru toţi.
33

') Datele şi reproducerile din capitolele ce urmează Sunt luate
din bogatele şi preţioasele scrieri istorice ale păr. Dr. I. Lupaş şi Dr.
S. Dragomir, profesori la Universitatea din Cluj şi membrii ai Aca
demiei Române.

Luptele cu calvinii.
Veacul al 17-lea pentru Românii din Ardeal şi
pentru biserica lor a fost un timp de grea încercare,
în urma prigoanelor îndurate din partea principilor
calvini, cari cârmuiau şi stăpâneau pe vremea aceea
Ardealul.
Prin cărfi, de pildă catehismul calvinesc (1640),
tipărit româneşte dar cu învăţături calvine, — prin
ademeniri şi cu puterea au silit pe Români ca să-şi
lapede legea strămoşească şi să se deie pe legea
calvină, ungurească. Au cerut ca românii să se lapede
de preoţii lor, iar preoţii să se lase de biserica noastră,
de Tainele noastre sfinte, îndeosebi de Spovedanie şi
sfânta Cuminecătură, de sfânta Liturghie, de rugăciuni,
de post, de icoane, de slujbe şi, peste tot, de toată
rânduiala credinţii şi a slujbelor noastre ortodocse.
Dar Românul a ţinut cu îndârjire şi cu sfinţenie la
legea părinţilor lui, căci ea era singura lui ocrotire şi
mângăere pe acele vrăjmaşe vremuri.
Legea calvină, — numită aşa după Calvin, întemeetorul ei, — abia era răsărită de prin veacul al
16-lea, şi fără nici un temei în Sfânta Scriptură şi
învăţăturile Sfinţilor Părinţi, până când legea ortodocsă
este veche, dela Mântuitorul şi Domnul nostru Iisus
Hristos. Aceasta îşi are rădăcinile coborâte adânc în
pământul neamului românesc, după cum am văzut, şi
curge din însuşi izvorul curat al cărţilor sfinte.
Osteneala calvinilor a fost zadarnică, deoarece
în fruntea poporului românesc Bunul Dumnezeu a ri
dicat bărbaţi aleşi şi cu dragoste faţă de adevărata
lege creştinească, cari, deşi au suferit mult, totuşi nu
s'au lăsat şi nu ne-au dat pe partea ereticilor şi a
duşmanilor noştri.

Ilie Iorest ş i Simion Ştefan.
Unul dintre aceşti harnici luptători contra calvi
nilor a fost mitropolitul Ilie Iorest (1640—1643), care
a venit în Ardeal din Moldova, dela mănăstirea Putna,
sprijinit de Domnul Vasile Lupu. Dar păşind el cu
bărbăţie contra planului de calvinizare, a fost învinuit
de fărădelegi — nedovedife — de către calvini şi pe
nedreptul i s'a răpit averea. Apoi a fost bătut cu beţe
şi aruncat în temniţă, de unde a scăpat numai în
schimbul sumei de 1000 de taleri, pe care îi colectase
prin Rusia.
După el a urmat alt luptător vrednic: mitropo
litul Simion Ştefan, care încă a fost un bun apără
tor a bisericii noastre faţă de năvala şi prigoana calvi
nilor. Sub păstorirea şi cu binecuvântarea lui s'a tipărit
în 1648 la Alba-Iulia Noul Testament, pentru prima
dată în limba românească. Cu 4 0 de ani mai târziu
s'a tipărit la Bucureşti întreagă Sfânta
Scriptură.pe
vremea voevodului Şerban Cantacuzino şi a mitropoli
tului Teodosie Veştemeanul, care de neam era tot
din Ardeal,
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S a v a Brancovici.

Murind Simion Ştefan, în scaunul vlădicesc dela
Alba-Iulia a urmat Sava Brancovici, rudenie de sânge
cu familia Brâncovenilor din Ţara Românească. Ei a
fost cel mai hotărît şi mai vajnic luptător al dreptei
credinţe, în contra calvinilor. Din aceasta pricină, după
trei ani de păstorire, calvinii l-au dat jos din slujbă.
In acest timp a ajuns în două rânduri, cu fratele său
Gheorghe — după milă — până la Ţarul Rusiei.
Ajuns din nou în scaun, a luat cârma şi lupta
bisericii noastre tot atât de dârză, fată de ceice voiau
să o şteargă de pe faţa pământului.
Principele Ardealului de atunci, Mihai Apafi, mai
Ia început I-a apărat pe Sava în contra bârfitoriior şi
împotriva învinuirilor duşmanilor săi. Dar mai pe urmă
nu numai că I-a lăsat pe mâna lor, dar şi el însuşi
1-a asuprit.
Se spune că vrăjmaşii mitropolitului Sava, ca să-şi
bată joc de el, când acesta se afla la masa principe
lui Apafi, au pus pe o femeie ca să-i aducă un căţel
înfăşat ca să-1 boteze. Fiind arunci zi de post, Sava
postea. Când a venit femeea cu căţelul înfăşat, mitro
politul a luat o bucată de ridiche şi a dat căţelului
să mănânce. Dar căţelul, bine înţeles, nu a mâncat.
Atunci Sava ar fi zis: «Eu nu-I pot boteza că nu e
de legea m e a ; dacă ar fi de legea mea n'ar mânca
carne în post; să-l boteze calvinii, că e de legea lor.» )
• In urma acestei întâmplări, principele Apafi s'a
supărat rău pe Sava. Ridicând învinuiri mincinoase în
contra lui a lăsat să fie scos a douaoră din scaun
(1680) şi aruncat în temniţa din Vinţ, de unde era
scos şi bătut în faţa poporului în fiecare Vineri.
Cronicarul ungur Mihai Cserey, care vieţuia pe
vremea aceea la curtea lui M. Apafi, scrie că „pe
bietul nevinovatul vlădic l-au scop dela închisoare şi
numai în cămaşă şi ismene atâta l-au corbăcit, până
ce s'au rupt cămaşa, ismenele şi carnea de pe dânsul..*
1

Ne mai auzită păgânească şi cumplită

2

tiranie/ )

Abia cu ajutorul principelui din Ţara-Românească
Şerban Cantacuzino, a scăpat din temniţă şi s'a a dă!
postit în Muntenia, de unde după trei ani regele Un
gariei Leopold, recunoscându-i nevinovăţia, 1-a înălţat
la cinstea de baron. Tot în acest an mitropolitul Sava
a şi murit (1683).
(Va urma).

noua programă analitică a înuătământului religios din şcoala primară.
<

Instrucţiunile primite dela suprema autoritate bi
sericească pentru realizarea scopului urmărit prin în
văţământul religios, predat prin preoţime în şcoala
') I. Lupaş: Ist. Bis. op. cit. p. 73.

») Gh. Şincai: Cronica — tom. III. p. 130—131.
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primară, cer o lucrare conştiincioasă, conform progra
mei analitice, emanate dela Sf. Sinod.
Cere instrucţiunea, ca programa aceasta analitică
să ierviască ca îndreptar preotului şi să se aplice
încă în anul 1932—33.
Noi, preoţime* din aceste părţi, cari am catehi
zat până acum, am observat lacunele programei ana
litice ieşite din vigoare şi ara inzistat pentru alcătui
rea alteia mai corespunzătoare, salutând cu bucurie
vestea despre modificarea ei.
Şi, acum, având-o la mână, constatăm adevărat
progres. S'a amplificat materia învăţământului şi s'a
distribuit în măsură mai proporţională pentru toate
clasele. Iar la materia iatorică din Biblie se dă im
portanţă cuvenită profeţiilor, cari leagă firul economiei
divine la venirea Mântuitorului, cel mai însămnat mo
ment din învăţământul istoric.
Instrucţiunea, la care am făcut provocare, e cert
dă să înţelegem, că programa analitică nu e stabilită'
definitiv şi va fi corectată conform observărilor te
meinice, ce se vor ivi după aplicarea ei.
Dar şi până atunci, noi, ceice am catehizat până
acum, putem deduce, pe baza experienţei, între altele
că: 1. materialul abstract e prea vast, 2. în şcoaiele
nedivizate, în lipsă de timp recerut, materialul prescris
nu se poate es hăuri a, 3. tragedia Mântuitorului, a pa
timilor şi morţii Lui, precum şi învierea, e o greşală
neiertată să fie abandonate, 4. clasa V-a e supraîn
cărcată cu întreagă materia de Istorie bisericească şi
ar trebui rezervată şl pentru clasa Vl-a. Altmintrea
aflu conzult să se schimbe materia prescrisă pentru
clasa V-a cu cea pentru clasa IV-a.
Acum, abstrăgând dela greutatea ce li-o cauzează
catiheţllor preoţi noua programă analitică, cu materia
ei vastă, faţă de programa ieşită din vigoare, mai întimpină catiheţil greutate în alegerea manualelor de
religiune, din cari să predea materia prescrisă.
Intre manualele recomandate în conspectai ce
l-am primit, în cele mai multe materia e distribuită
pe clase, conform programei vechi, aşa că materia din
programa nouă a unei clase e împrăştiată în câte 2
şi 3 manuale. Şi astfel, mai corespunzătoare sunt ma
nualele, cari cuprind materia pentru toate clasele.
In nex cu acestea aflu de surprinzătoare comu
nicarea făcută catiheţllor în Revista Teologică N-ril
8—9 1932, în care publică programa veche analitică,
zicând, c ă : „e în vigoare până la alte dispozifiunl" şi
recomandă, ca cărţi de religiune, cărţile de cetire
pentru cursul primar.
Deducând de aici, ne putem închipui, cum ce
va proceda în celelalte părţi ale României Mari. Ast
fel: programa nouă analitică, în loc să ne adune pe
toţi Ia muncă unitară spre mărirea lui Dumnezeu şi
fericirea noastră, ne-a desbinat de minune. Sunt greu
tăţile începutului.

Pr. Nicolae Crişmarlu

Comunicat.

I N F O R M A Ţ I U NI.

Nr. 7350/1932
Congresul naţional bisericesc în şedinţa
sa dela 16 Oct. a. c. a obligat toate parohiile,
cari alcătuiesc Patriarhia Română, să se abo
neze la revista „Biserica Ortodoxă Română",
plătindu-şi abonamentul din fondurile parohiale.
Ceace comunicăm spre ştire şi conformare.
Arad, 29 XI 1932
Consiliul Eparhial ort. rom.
Arad.

încasarea dărilor eparhiale. Este cunoscut
că în urma reducerilor bugetare de stat, epar
hia are de plătit din bugetul propriu mai mulţi
funcţionari, cheltueli materiale diferite şi are
să acopere o mulţime de alte necesităţi finan
ciare.
Invităm deci factorii cu cădere să binevoiască a accelera încasarea dărilor eparhiale.
Consiliul eparhial.
Salarele preoţilor pe luna Noemvrie,
pot ridica la casieria Consiliului eparhial.

A apărut:

Calendarul diecezan pe 1933
Cuprinzând 1. partea calendaristică, cu arătarea
tuturor pericopelor din Apostol şi Evanghelie, cari se
citesc în Dumineci, 2. Conducătorii neamului şl Bise
ricii româneşti, 3. eclipsele sau întunecimile, 4. Târgu
rile din Ardeal şi Banat, 5. Cunoştinţe practice folo
sitoare, 6. Tariful poştal, 7. Partea literară cu un bogat
cuprins şi ilustraţii, înfăţişând întâmplări din anul 1932.
Preţul Calendarului 14 Lei, tar cu şematismul
eparhiei Aradului 18 Lei. Revânzătorilor se acordă
cnvenitul rabat.

se

B o t e z u l şi î n g r o p a r e a î n Rusia. I n ţara bolşevici
lor nu se mai face botezul ca la toţi creştinii. Acolo
an bolşevic stropeşte pruncul cu rachiu, în loc de a-1
scufunda în apă sfinţită de 3 ori. După asta se face
o masă mare, unde toţi cântă cântece comuniste.
La îngropăciune, mortal e pus într'un sicriu roşu.
In loc de steaguri şi cruce, bolşevicii pun steaguri
roşii de ale lor, iar muzica cântă marşuri militare. La
groapă un bolşevic vorbeşte în contra religiei creştine
şi a obiceiurilor creştineşti.

In atenu
ţinea Onor. Dini conducători ai Olior Paroha
i
Librăriei Diecezane Arad str. Emineseu No. 18 i-a reuşit a se pune în legătură
cu o fabrică de lumânări, c e a r d f a r » s ă t a c ă f u m s a u s ă p i c u r e ,
astfel că este in situaţie a oferi pe un preţ convenabil numai lumânări de
cea mai bună calitate in orice dimensiune şi cantitate:

^ Lumânări de ceară garantată albită
kgramul Le 320
k Lumânări cu compoziţie de 50°| ceară albită garant. „ Le 250
Lumânări din ceară naturală de albine nealbită „ Le 200
•
Le
. Lumânări din ceară minerală albită
Le 100
r Lumânări din ceară minerală nealbită
Le 70
• Lumânări din comp. de ceară minerală alb. cu 50% paraf. „
o

r

^

Smirnă, Tămâie ş. a.

<
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precum şi toate recvizitele bisericeşti necesare, ornate, reverenzi, icoane pictate
pe pânză, lemn ş. a. cu preţuri foarte reduse, oleiu pentru candele ş. a.
Tiparul Tipografiei Diecezane Arid.
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