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Harghita ºi Covasna – temple de credinþã
ºi spaþii de fiinþare româneascã
Dr. Teodor ARDELEAN
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C

ând cãlcau pentru prima datã pe un teritoriu, primii oameni obiºnuiau
sã aºeze la loc vizibil câteva pietre, suprapuse unele peste altele, ca semn
pentru ceilalþi semeni cã înaintea lor a trecut cineva pe acolo. Mai
târziu, semnele de acest fel au fost tot mai evidente, mai consecvente ºi mai
concludente, cãci pietrele cele suprapuse erau chiar pietrele de temelie din aºezãrile
amenajate. De aceea, chiar ºi în zilele noastre semnele de temelie sau mostrele din
temelii sunt foarte importante pentru exprimarea ºi justificarea unei identitãþi, mai
ales când e vorba de cea colectivã.
Cu aceste colocviale gânduri ºi sub straja permanentã a celor mai nobile
intenþii am poposit cu „Familia Românã” acasã la „Românii din Harghita ºi
Covasna”,) teritorii pe care le-am numit dintru început ºi pragmatic „Temple de
credinþã ºi spaþii de fiinþare româneascã”. Oameni de ispravã ºi de bine, însemnaþi
cu peceþi veritabile ºi ridicaþi la cerul sufletului românesc ca un exerciþiu necesar de
jertfe pilduitoare. Românii de la cotituri de Carpaþi ºi de istorie, exponenþi vrednici
pentru demnitatea româneascã în exerciþiul faptelor. Mucenici ºi mãrturisitori ai
dreptei credinþe, a cãror dragoste faþã de bisericã ºi neamul românesc constituie o
bunã pildã. Cãrturari ºi eroi, preoþi ºi dascãli, fruntaºi în hotarele de pãstorire a
oamenilor dintr-un rai pãmântean cu reverberaþii de frumuseþi celeste, animaþi atât
de iubirea pentru Dumnezeu, cât ºi de mântuirea prin limba românã ºi trãire
româneascã. Purtãtori de valori identitare, de cele mai multe ori probate mult mai
aprig decât în alte zone cu vieþuire similarã. Repere de suflet într-un spaþiu drag,
unde, tot ce s-a fãcut, dacã n-a fost ºters din existenþã de vremuri ºi oameni tulburi,
constituie azi semn de voinþã ºi stãruinþã, destoinicie ºi trãinicie, dãruire ºi
credinþã.
Am gãsit aici, acasã la ea, o istorie culturalã atât de închegatã ºi de încãrcatã în
ramuri cu rod deplin încât e posibil ca lectura materialelor ce vor urma sã provoace
nu doar bucurie ºi uimire, ci chiar o invidie etnoregionalã altor fraþi români din
teritorii consacrate în timp ca prolifice cultural-naþional. Am întâlnit un trecut în
mare mãsurã sãdit sau amprentat cu lacrimi de durere, dar ºi un prezent superb ºi
elevat, în care emulaþia ºi semnele determinante ale elocinþei, elocvenþei ºi eminenþei pot fi evidenþiate cu asuprã de mãsurã. „Românii din Harghita ºi Covasna”
vieþuiesc spiritual la cote nebãnuite de anvergurã ºi performanþã, iar exerciþiul
acesta de existenþã nu este nici de paradã ºi nici în semn de de replicã la un ceva
anume.
Evident cã cele mai pertinente argumente pentru ceea ce am vrut sã demonstrãm (n.n. - ºi observaþi, stimaþi cititori, cã limbajul nostru evitã toate
expresiile politice care au inundat vocabularul ultimilor ani!) le-am gãsit cu
prioritate ºi preponderent în perimetrul de miºcare al bisericilor româneºti.
Episcopia Ortodoxã, mãnãstirile, bisericile, schiturile, preoþii, diaconii, cãlugãrii,
credincioºii, care constituie împreunã adevãrata structurã din casa aceasta româneascã, parte a „Grãdinii Maicii Domnului”, sunt totodatã ºi cele mai valoroase
exemple de trãire româneascã autenticã. Iar Marele Pãstor al regiunii, ÎPS Ioan
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Selejan, nu e altceva decât o figurã apostolicã exemplarã ºi un demn urmaº al
Pãstorului Cel Bun, care, în acelaºi timp, este cãlãuzã vie ºi culturii româneºti din
zonã. Un învãþãtor de elitã ce a primit drept ºi putere de a binecuvânta, ºi care este el
însuºi, pentru toþi ai sãi, ºi pentru noi toþi o adevãratã binecuvântare.
Vom continua astfel de prezentãri ºi în anii care vor veni. Prin voia Domnului
ºi prin bunãtatea ºi bunãstarea naþiunii sperãm sã putem ajunge ºi la românii din
Dobrogea sau din Bucovina, din Timoc sau Crimeea, din Sãlaj sau Mãrginime, din
Basarabia sau Haþeg, din Ucraina sau Argeº, din Cadrilater sau Spania, din Gorj
sau Ungaria etc. Dar am început-o de aici, din Harghita ºi Covasna ºi pentru cã aici
e centrul geografic al rãspândirii românismului în România, ºi în jurul ei, ºi pentru
cã am vrut sã ºtergem din câmpul vizual cu vedete naþionale, referirile de tip
lamentatio-benevolensis sau exerciþiile de paradã din preajma kitschurilor ridicate
în ultimii ani. Totodatã, aici, în zona în care scheletul reliefului românesc face o
curburã strategicã, am gãsit ºi colaboratori vrednici, a cãror talie este eminamente
naþionalã. Alãturi de Întâi Stãtãtorul IOAN, au stat la masa de lucru dr. Ion
Lãcãtuºu ºi dr. Luminiþa Cornea însoþiþi ºi de alte condeie locale, care au încredinþat
redacþiei noastre un numãr de revistã sobru, coerent ºi foarte doct, ceea ce a uºurat
misiunea proiectului nostru. Proiect care, de altfel, nici nu ne aparþine în totalitate,
dacã stãm sã ne aducem bine aminte cã la Topliþa, la sfinþirea bustului lui Grigore
Vieru, unde am dãruit „poporului” numãrul din revista noastrã dedicat marelui
scriitor român trecut la ceruri, Înalt Prea Sfinþia Sa Ioan Selejan, admirând revista
ºi anvergura distribuþiei acesteia cãtre românii din întreaga lume, ºi-a exprimat
speranþa cã, într-o zi, un astfel de volum va fi „închinat” ºi românilor pe care-i
pãstoreºte!
Vã dãruim acest numãr, iubiþi cititori, pentru cã îl meritaþi. Aveþi nevoie de
cea mai fidelã oglindã de reflexie ºi de reflecþie spre a privi corect „stãrile de lucruri”
din aceastã regiune româneascã. ªi, totodatã, vã dãruim acest numãr acum, la
jumãtatea lunii noiembrie, deoarece ÎPS Ioan împlineºte acum (14 noiembrie a.c.)
60 de ani. ªi cum nu le-a admis colaboratorilor Sãi sã îi alcãtuiascã un volum de
„Laudatio et gratulatio”, aºa cum se obiºnuieºte la orice „curte” cu performanþe
evidente ºi cu personaje admirabile, consideraþi cã „rolul” acesta poate fi „jucat” de
cãtre volumul de faþã. Va fi astfel, cred, cea mai frumoasã distincþie pentru acest
Mare „Dascãl de Suflet ºi Simþire Româneascã”, cãruia orice fel de titlu din
categoria „Bene Merenti” nu i-ar putea recompensa pe mãsurã meritele din lucrarea sa misionarã.
„Fratele Teodor”, aºa cum mã numiþi, care probabil cã pãcãtuieºte ºi prin a vã
iubi tot aºa de mult ca pe ªaguna sau Bãrnuþiu, vã îmbrãþiºeazã iubite pãrinte
arhiepiscop cu toatã cãldura sufletului sãu ºi vã doreºte multã sãnãtate ºi permanentã bunã sporire în marea ºi importanta lucrare pastoralã ºi culturalã
încredinþatã de la destinul sacru al Neamului nostru Românesc.
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nul 1989 a marcat cursul istoriei pe bãtrânul continent european ºi în special în partea de Rãsãrit a Europei, peste care se aºternuse valul roºu al
ateismului. S-au declanºat atunci tensiuni interetnice ºi s-au produs noi
configuraþii în arhitectura de Rãsãrit a Europei.
Asemenea manifestãri au avut loc ºi în spaþiul nostru românesc, în special în
frãmântatul pãmânt transilvan. Dacã majoritatea comunitãþilor româneºti din þarã au
trãit cu bucurie ºi speranþã eliberarea de sub un regim al conºtiinþelor îngrãdite,
românii din Covasna ºi Harghita aveau sã se confrunte ºi dupã acest moment cu un val
de conflicte interetnice ºi interreligioase, simþindu-se abandonaþi în mijlocul unei mãri
învolburate.
În acel vid de putere ºi autoritate a statului, românii care trãiau în Carpaþii
Rãsãriteni ºi-au pus nãdejdea în Bunul Dumnezeu ºi în Biserica întemeiatã de Hristos.
Preoþi ºi mireni, mânaþi de acelaºi dor sfânt de a-ºi pãstra graiul românesc ºi
credinþa strãmoºeascã, s-au îndreptat cãtre Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe
Române, rugându-i pe ierarhi sã analizeze cu mult discernãmânt situaþia în care se
aflau românii ºi locaºurile de cult din aceastã parte de þarã, cât ºi asupra stãrii de spirit a
clerului ºi credincioºilor. Au fost alungaþi preoþi care slujeau în Sfintele noastre biserici
ortodoxe româneºti, rãmânând comunitãþi fãrã pãstorii lor duhovniceºti ºi aºa puþini,
atât fiind cât le-a fost permis de autoritãþile de stat existente înainte de 1989.
Un comitet de iniþiativã format din clerici ºi mireni au cerut în mod expres
înfiinþarea unei Episcopii pentru cele douã judeþe Covasna ºi Harghita ºi respectiv
aducerea unui ierarh care sã pãstoreascã comunitãþile ortodoxe româneºti. Aceastã
solicitare practic urma sã desãvârºeascã o altã cerinþã fãcutã în 1936, prin care se
propunea înfiinþarea unui vicariat la Târgu Mureº pentru românii din aceastã zonã.
Dupã dezbaterile din Sinodul Mitropoliei Ardealului cât ºi ale Sfântului Sinod în
anul 1994 se aprobã înfiinþarea Episcopiei Ortodoxe a Covasnei ºi Harghitei, primul ei
episcop fiind instalat pe 25 septembrie 1994 la Miercurea Ciuc, de cãtre Prea Fericitul
Pãrinte Teoctist, Patriarhul României, Prea Fericitul Partenie, Patriarhul Alexandriei,
un mare sobor de ierarhi ai BOR ºi din Patriarhia Alexandriei ºi în prezenþa unui
numãr mare de preoþi ºi credincioºi din cadrul Eparhiei ºi din cele învecinate.
La chemarea Sfântului Sinod am venit aici de la Ierusalim, asumându-mi
conducerea acestei Eparhii nou înfiinþate ºi cu multiple ºi specifice probleme pastorale.
Am gãsit aici, printre preoþii care mai rãmãseserã, doar cinci care proveneau din
comunitãþile româneºti ale Covasnei ºi Harghitei, ceilalþi fiind din alte pãrþi ale þãrii ºi
care datoritã situaþiei tensionate din zonã se îndreptau spre alte Eparhii din cadrul
Patriarhiei Române. Aflându-mã în aceastã situaþie am pregãtit o primã serie de 12
tineri pe care i-am dus la Facultatea de Teologie din Bucureºti ºi un alt numãr de 35
tineri pe care i-am dus la Seminarul Teologic din capitalã. Am îndrumat apoi în fiecare
an tineri spre Seminariile ºi Facultãþile de Teologie din þarã ºi aºa se face cã astãzi din
Eparhia noastrã au absolvit aceste unitãþi de învãþãmânt teologic un numãr de peste
300 de tineri. Dintre aceºtia o parte au fost hirotoniþi ºi slujesc în bisericile ºi
mãnãstirile noastre, alþii îºi desfãºoarã activitatea în învãþãmânt, în unitãþi de
asistenþã socialã precum ºi în muzee, arhive ºi în alte sectoare din activitatea publicã.
Un numãr important de absolvenþi de teologie au urmat cursuri de master, iar opt
urmeazã cursuri de doctorat, unii obþinând deja titlul de doctor în teologie.
În paralel cu activitatea de pregãtire a tinerilor de slujire am început un amplu

FAMILIA ROMÂNÃ

A

† IOAN
Arhiepiscopul din Carpaþi

FAMILIA ROMÂNÃ

ROMÂNII DIN COVASNA ªI HARGHITA

6

NOIEMBRIE 2011

proces de refacere a bisericilor care au fost distruse dupã Dictatul de la Viena din 30 august 1940, a altor biserici aflate în stare avansatã de degradare, cu un numãr puþin de
credincioºi, fãrã posibilitate de restaurare a bisericilor lor parohiale, precum ºi zidirea
de noi biserici ºi mãnãstiri de pe cuprinsul Eparhiei.
Dacã înainte de 1989, în aceastã parte de þarã, ardea doar o singurã candelã
monahalã, mãnãstirea „Sfântul Ilie” Topliþa, ctitorie a primului Patriarh al României,
Miron Cristea, nãscut în aceastã localitate, astãzi prin mila lui Dumnezeu ºi prin
jertfelnicia monahilor, a monahiilor ºi a bunilor credincioºi, în Eparhia noastrã
fiinþeazã opt mãnãstiri ºi douã schituri, în care slujesc lui Dumnezeu ºi neamului
nostru un numãr de 140 de vieþuitori.
Au fost restaurate un numãr de 134 de biserici, au fost zidite 36 de biserici ºi
mãnãstiri, au fost reparate 57 de case parohiale ºi 20 construite. Astfel nu a fost parohie
cât de micã în care atât biserica cât ºi casa parohialã sã nu fi fost restaurate. S-au
înfiinþat încã douã protopopiate, la Topliþa ºi Întorsura Buzãului; au fost organizate
apoi douã centre culturale la Sfântul Gheorghe ºi Miercurea Ciuc; a fost înfiinþatã o
foaie de spiritualitate ortodoxã a Episcopiei Covasnei ºi Harghitei „Grai românesc”, în
care s-a oglindit activitatea pastoralã, socialã ºi culturalã a Episcopiei noastre de la
înfiinþare ºi pânã astãzi, realizându-se astfel o cronicã a Eparhiei care va rãmâne
mãrturie peste vremuri despre viaþa religioasã, culturalã ºi socialã a românilor din
aceastã parte de þarã, activitate care cu greu am putut sã o reconstituim din secolele
trecute, lipsindu-ne în mare parte informaþia scrisã, folosindu-ne doar de documente
arhivistice existente, urmele arheologice ºi tradiþia popularã.
În acest sens la editura Eparhiei „Grai românesc”, în anul 2003 am editat un
prim volum de mãrturii istorice despre cultura, civilizaþia ºi viaþa creºtinã a românilor
de aici intitulat „Românii din Covasna ºi Harghita. Istorie. Bisericã. ªcoalã. Culturã”.
În volumul„O candelã în Carpaþi. Episcopia Ortodoxã a Covasnei ºi Harghitei –
15 ani de la înfiinþare (1994-2009)”, s-a prezentat activitatea desfãºuratã de preoþii ºi
credincioºii din aceastã Eparhie ca mulþumire lui Dumnezeu pentru ajutor ºi binecuvântare, cât ºi spre slava lui Dumnezeu ºi spre veacuri ca mãrturie cã aici au fost,
sunt ºi vor rãmâne, lipiþi de glia ºi Carpaþii lor româneºti, aºteptându-L pe Hristos sã
izbãveascã pentru totdeauna neamul nostru românesc.
Autorii acestei cãrþi sunt preoþii ºi credincioºii din Episcopia noastrã, pe care-i
îndemn ºi-L rog pe Bunul Dumnezeu sã le ajute sã scrie cât mai multe asemenea cãrþi
cu care sã îmbogãþeascã istoria Bisericii noastre Ortodoxe ºi Cultura neamului nostru
românesc.
Mã întreb acum ce vom mai scrie sau ce se va mai scrie despre noi, când astãzi, mai
mult ca ºi odinioarã, sunt oameni care vor sã decupeze din harta României acest spaþiu
binecuvântat de Dumnezeu, spaþiu în care trãim noi românii în aceastã parte de þarã.
Se bate azi tot mai mult la „înalta Poartã Europeanã”, care necunoscând
frãmântata istorie a neamului românesc, printr-o aprobare tacitã ar putea sã ducã la
anularea unuia dintre cele mai importante idealuri ale românilor ºi anume acela de stat
naþional unitar.
Prea am fost obiºnuiþi în ultimul timp cu expresii ca acestea: pierderi istorice,
pierderi colaterale, compromis istoric etc.; aceste expresii au fost strãine poporului
român care ºi-a scris istoria cu sângele sutelor de mii de feciori cãzuþi în luptele de
apãrare a acestei þãri, þarã care se aºterne ca o poalã de mireasã în jurul Carpaþilor.
Doamne, oare nu-i fi Tu de vinã cã ai creat prea mândrã aceastã þarã, sau noi cã
nu mai suntem vrednici sã þinem în mâini acest potir ?!
***
Aducem pe aceastã cale mulþumirile ºi recunoºtinþa noastrã unui mare român –
Prof. Dr. Teodor Ardelean-care a scris cu slove româneºti pe tricolor ºi-l poartã pe mai
multe meridiane ale planetei, arãtând ºi altor neamuri cã Dumnezeu a binecuvântat
graiul nostru românesc în care s-au rugat strãmoºii noºtri.
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REPERE CRONOLOGICE
rima menþiune despre propunerea de deþul Harghita ºi ale Arhiepiscopiei Sibiului, de
înfiinþare a unei Episcopii, cu aria de care aparþinea judeþul Covasna, care hotãrãsc
acoperire a parohiilor ortodoxe din desprinderea celor douã judeþe de Episcopiile
Arcul intracarpatic, dateazã din perioada inter- cãrora le aparþineau ºi cuprinderea lor în noua
belicã. Astfel, în primãvara anului 1936, primãria Episcopie.
municipiului Târgu Mureº a propus înfiinþarea
Pe baza hotãrârilor luate de Adunãrile
unui vicariat ortodox pentru credincioºii din Eparhiale ale Arhiepiscopiei Sibiului ºi Epis„secuime” cu sediul în acest oraº.
copiei de Alba Iulia, în 22 - 23 martie 1994,
Dupã decembrie 1989, pe fondul frãmân- Sfântul Sinod al BOR a aprobat organizarea ºi
tãrilor existente în viaþa credincioºilor din jude- delimitarea teritorialã a Episcopiei Covasnei ºi
þele Covasna ºi Harghita, a fost reluatã propu- Harghitei, cu sediul la Miercurea-Ciuc, pentru
nerea de înfiinþare a unei Episcopii în zonã, de cei aproximativ 100 000 de credincioºi ortocãtre mai multe personalitãþi laice ºi bisericeºti docºi, reprezentând 25% din populaþia totalã a
ºi de cãtre reprezentanþii societãþii civile ro- judeþului Covasna ºi 15% din populaþia totalã a
mâneºti din judeþele Covasna ºi Harghita.
judeþului Harghita.
Între anii 1990-1994, conducerile
asociaþiilor Liga cultural-creºtinã „Andrei ªaguna” din Sfântu Gheorghe ºi
Fundaþia cultural-creºtinã „Miron
Cristea” din Miercurea-Ciuc întreprind
numeroase demersuri pentru sprijinirea
Bisericii Ortodoxe din zonã (dezbateri,
memorii, un film documentar - care a
fost vizionat ºi de cãtre membrii Sf.
Sinod), formulând propunerea de
înfiinþare a unei eparhii, inclusiv în cadrul unor audienþe la Fericitul Pãrinte
Teoctist, Patriarhul României, la Înaltpreasfinþitul Antonie Plãmãdealã, Mitropolitul Ardealului, la Preºedintele
În prezenþa Î.P.S. Antonie ºi P.S. Andrei,
României, Ion Iliescu ºi la Adrian Nãstase, Preîn
31
mai
1994, la Catedrala Ortodoxã din Mierºedintele Camerei Deputaþilor.
curea-Ciuc s-a constituit Adunarea Eparhialã a
La data de 11 ianuarie 1994, Adunarea
Naþionalã Bisericeascã a hotãrât înfiinþarea unei Episcopiei Ortodoxe a Covasnei ºi Harghitei.
Ca urmare a demersurilor întreprinse de
noi Eparhii a Bisericii Ortodoxe Române, în
prefecþii
celor douã judeþe, Adrian Cãºuneanujudeþele Covasna ºi Haghita. În zilele de 14-16
ianuarie1994, la Alba Iulia ºi Sibiu, se reunesc, Vlad ºi Ioan Doru Voºloban, pentru asigurarea
în ºedinþe extraordinare, Consiliile Eparhiale ale condiþiilor necesare înfiinþãrii ºi funcþionãrii
Episcopiei de Alba Iulia, de care aparþinea ju- Episcopiei Ortodoxe a Covasnei ºi Harghitei,
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prin Hotãrârea Guvernului României, semnatã
de Prim-ministrul Nicolae Vãcãroiu, i s-a atribuit imobilul proprietate de stat (Hotelul Oltul),
situat în Miercurea-Ciuc, str. 1 Mai (azi strada
Patriarh Miron Cristea).
În 12 iulie 1994, Colegiul Electoral Bisericesc a procedat la alegerea întâistãtãtorului
nou înfiinþatei Episcopii a Covasnei ºi Harghitei, cu sediul la Miercurea-Ciuc, sufraganã a
Mitropoliei Ardealului, în persoana P.C. Arhimandrit Ioan Selejan, Superiorul Aºezãmintelor
româneºti de la Ierusalim ºi Iordan.
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***
La sãrbãtoarea ºi praznicul Sfântului
Prooroc Ilie Tesviteanul, în 20 iulie 1994, la
Mãnãstirea „Sfântul Ilie” din Topliþa, ctitorie a
patriarhului Miron Cristea, s-a sãvârºit hirotonia
P.C. Arhimandrit Ioan Selejan ca Episcop al
Episcopiei de Covasna ºi Harghita. În sobor, au
slujit Î.P.S. Antonie - Mitropolitul Ardealului,
Î.P.S. Nestor, Mitropolitul Olteniei, P.S. Andrei,
Episcopul Alba Iuliei, P.S Ioan, Episcopul Oradiei, P.S. Emilian, Episcopul Caransebeºului,
P.S. Calinic, Episcopul Argeºului, P.S. Vincenþiu,
Episcop vicar patriarhal, ca delegat al P.F. Teoctist,
Patriarhul României, 34 de preoþi ºi 10 diaconi.
Duminica, 25 septembrie 1994, a avut loc,
la Miercurea-Ciuc, instalarea primului episcop
al noii Episcopii a Covasnei ºi Harghitei, în
persoana Prea Sfinþitului Ioan Selejan. Sfânta
Liturghie a fost sãvârºitã de Prea Fericitul
Pãrinte Teoctist, Patriarhul României ºi Prea
Fericitul Partenie al Alexandriei - aflat în vizitã

în þara noastrã - cu un mare sobor de mitropoliþi,
arhiepiscopi, episcopi, preoþi ºi diaconi
În luna mai 1998, a fost aleasã cea de-a
doua Adunare Eparhialã, membrii Consiliului ºi
Consistoriului eparhial ºi membrii în Adunarea
Naþionalã Bisericeascã, din partea Episcopiei
Ortodoxe a Covasnei ºi Harghitei.
În luna mai 2002, a fost aleasã cea de-a
treia Adunare Eparhialã, membrii Consiliului ºi
Consistoriului eparhial ºi membrii în Adunarea
Naþionalã Bisericeascã, din partea Episcopiei
Ortodoxe a Covasnei ºi Harghitei.
În luna iunie 2006, a fost aleasã cea de-a
patra Adunare Eparhialã, membrii Consiliului ºi
Consistoriului eparhial ºi membrii în Adunarea
Naþionalã Bisericeascã, din partea Episcopiei
Ortodoxe a Covasnei ºi Harghitei.
Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe
Române, întrunit în ziua de 12 septembrie 2007,
în ºedinþã extraordinarã, ºi-a desemnat candidaþii pentru demnitatea de Patriarh al Bisericii
Ortodoxe Române. Cei trei ierahi nominalizaþi
au fost: ÎPS Daniel, Mitropolitul Moldovei ºi
Bucovinei ºi Locþiitor de patriarh al Bisericii
Ortodoxe Române, ÎPS Bartolomeu, Mitropolitul Clujului, Albei, Criºanei ºi Maramureºului ºi
PS Ioan - Episcopul Covasnei ºi Harghitei.
Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, în zilele de 18-19 iunie 2009 a hotãrât
ridicarea la rangul de Arhiepiscop al Preasfinþitului Ioan Selejan, pentru „activitatea ierarhicã
pilduitoare ºi slujire chiriarhalã deosebitã ºi îndelungatã a Bisericii”

ACTIVITATEA MISIONARÃ ªI PASTORALÃ
Prin alegerea ºi instalarea Înaltpreasfin- Ioan a hirotonit un numãr de 78 de preoþi. Din
þitului Pãrinte Ioan ca episcop al nou înfiinþatei cei 120 de preoþi slujitori ai Eparhiei, în anul
Eparhii a Covasnei ºi Harghitei, în septembrie 2009, 85 sunt cu studii superioare ºi 35 cu studii
1994, a început un nou capitol în viaþa preoþilor, medii. Dintre preoþii cu studii superioare, 10 sunt
monahilor ºi credincioºilor din judeþele Covasna absolvenþi de Master în Teologie, 5 sunt doctoranzi,
ºi Harghita.
iar unul are titlul de Doctor în Teologie.
Noua Eparhie cuprindea douã protopopiaPentru a intensifica pastoraþia credinciote, Sfântu Gheorghe ºi Miercurea-Ciuc, 99 de ºilor, IPS Ioan a îmbunãtãþit organizarea admiparohii, 61 de preoþi ºi un numãr de 24 vieþuitori nistrativ-bisericeascã prin înfiinþarea unor paroîn cele trei mãnãstiri ºi un schit (Mãnãstirea hii noi, numãrul lor a crescut de la 99 de parohii
Topliþa, Mãnãstirea Doamnei-Moglãneºti, Mã- în 1994, la 132 în anul 2009.
nãstirea Mãrcuº ºi Schitul Dumbrãvioara).
Prin intervenþia Înal Preasfinþiei Sale, prin
Avea sã înceapã, pentru IPS Ioan, lungul hotãrâre de Guvern, aprobatã ulterior de Parladrum al muncii de teren, al nenumãratelor vizite mentul României, s-a obþinut un numãr de 250
canonice, al reparãrii, construirii, pictãrii ºi re- de posturi pentru personalul neclerical din
pictãrii de lãcaºuri sfinte, biserici ºi mãnãstiri, al Eparhie.
hirotoniilor de preoþi ºi al muncii neobosite de
La propunrea Î.P.S. Ioan, Adunarea Eparapropiere a credincioºilor de sfintele altare ºi de hialã din primãvara anului 2006 a aprobat înfiinînflorire a vieþii monahale.
þarea, pe lângã cele douã protopopiate existente,
În cei 15 ani de existenþã a Episcopiei, ÎPS Protopopiatul Miercurea-Ciuc ºi Protopopiatul

Sfântu Gheorghe, a încã douã protopopiate: ToDe remarcat disponibilitatea ÎPS Ioan de a
pliþa ºi Întorsura Buzãului.
interveni la Foruri superioare de Stat, pentru
Numeroºi preoþi s-au remarcat în toatã soluþionarea atât a unor probleme foarte imaceastã perioadã de 15 ani, 1994-2009, printr-o portante pentru funcþionarea unor primãrii, ºcoactivitate deosebitã pe plan pastoral ºi gospo- li, unitãþi de culturã ºi alte instituþii, cât ºi a unor
dãresc, ceea ce a dus la acordarea de distincþii cazuri punctuale ale credincioºilor din Eparhie.
bisericeºti de cãtre PS Ioan:
ÎPS Ioan a iniþiat un parteneriat între Epis- 3 preoþi ºi 3 mireni au primit „Crucea copia Ortodoxã a Covasnei ºi Harghitei ºi InsPatriarhalã”;
pectoratele pentru Situaþii de Urgenþã din cele
- 17 preoþi au primit distincþia de „Iconom douã judeþe. Potrivit documentului menþionat,
stavrofor”;
în cazul unor situaþii de urgenþã (cutremure,
- 10 preoþi au primit distincþia de „Iconom”; inundaþii ºi alte calamitãþi), mãnãstirile ºi pa- 3 preoþi au primit distincþia de „Sachelar”. rohiile din cadrul Eparhiei, într-o primã fazã a
Înalt Preasfinþitul Ioan acordã o atenþie dezastrului, asigurã adãpost ºi hranã pentru podeosebitã revitalizãrii, extinderii ºi diversificãrii pulaþia sinistratã. În acest context, ÎPS Ioan aclegãturilor credincioºilor români din Arcul þioneazã pentru promovarea unor relaþii speciale
intracarpatic cu românii din þarã ºi strãinãtate.
cu instituþiile fundamentale ale Statului român:
La hramurile mãnãstirilor din Eparhie, la ªcoala, Armata, Poliþia, Jandarmeria º.a.
sãrbãtorile naþionale ºi la alte evenimente de
ÎPS Ioan a fost implicat de mai multe ori în
culturã ºi spiritualitate din zonã se remarcã pre- problemele dificile ale þãrii, în situaþii de conzenþa credincioºilor români din judeþele vecine, flicte sociale, cum a fost cel din ianuarie 1999,
din afara graniþelor, precum ºi a tinerilor din când prin intervenþia ÎPS Sale s-a trecut peste o
principalele centre culturale ale þãrii.
mare încleºtare socialã, fiind numit Episcopul
În perioada sãrbãtorilor de iarnã, a Pãcii de la Cozia. Prin aceasta a dovedit cã
Naºterii Domnului, Centrul Eparhial din Mier- Biserica ºi slujitorii ei - ca urmãtori ai poruncurea-Ciuc, devine gazdã generoasã a zeci de cilor Mântuitorului - este cea care are întotgrupuri ºi cete de colindãtori din cele douã ju- deauna soluþia cea mai bunã: pacea, dragostea
deþe, dar ºi din alte localitãþi din întreaga þarã.
faþã de semeni.
VIAÞA MONAHALÃ
La înfiinþarea Episcopiei Covasnei ºi Har- Harghita, cu hramul „Adormirea Maicii Domnughitei, aceasta avea în jurisdicþia ei patru aºe- lui”, mãnãstire de maici, construitã între anii
zãminte monahale:
1996-2000;
. Mãnãstirea Fãgeþel, judeþul Harghita,
. Mãnãstirea Topliþa, judeþul Harghita cu
hramul „Sfântul Prooroc Ilie Tesviteanul”, în- cu hramul „Sfânta Treime” ºi „Tãierea Capului
fiinþatã în anul 1928 de primul Pariarh al Ro- Sfântului Ioan Botezãtorul”, mãnãstire de cãlumâniei, Dr. Elie Miron Cristea, fiu al Topliþei gãri, reactivatã de PS Ioan în anul 1995;
. Mãnãstirea
Române.
„Sfântul
Nicolae”,
. Mãnãstirea Doamnei, Moglãneºti, ju- mãnãstire de maici înfiinþatã în anul 1994, care
deþul Harghita, cu hramul „Intrarea în bisericã a funcþioneazã pe lângã Centrul Eparhial din
Maicii Domnului”ºi „Naºterea Maicii Domnu- Miercurea-Ciuc;
. Mãnãstirea Sita-Buzãului, judeþul Colui”, înfiinþatã în anul 1658;
. Mãnãstirea Mãrcuº, judeþul Covasna, vasna, cu hramul „Schimbarea la Faþã”, mãcu hramul „Tuturor Sfinþilor Români” ºi „Aco- nãstire de maici, construitã între anii 1997- 2009;
. Mãnãstirea Valea Mare, judeþul Coperãmântul Maicii Domnului”, înfiinþatã în anul
1991;
vasna, cu hramul „Naºterea Sfântului Ioan Bote. Schitul Dumbrãvioara, cu hramul „Sfinþii zãtorul”, mãnãstire de cãlugãri, construitã între
Împãraþi Constantin ºi Elena” ºi „Sfinþii Arhan- anii 1998-2009;
. Schitul Gura Izvorului - Secu (Topliþa),
gheli Mihail ºi Gavriil”, înfiinþat în anul 1930.
O contribuþie deosebitã la reînnoirea vieþii cu hramul „Tuturor Sfinþilor”, schit de cãlugãri,
monahale în Eparhia Covasnei ºi Harghitei o are construit între anii 1999-2009;
Înaltpreasfinþitul Pãrinte Ioan, sub a cãrui oblãLa aceastã datã, în Episcopia Covasnei ºi
duire duhovniceascã s-au înfiinþat 5 mãnãstiri ºi Harghitei sunt 10 aºezãminte monahale: 8
un schit, pe lângã cele existente care au fost mãnãstiri ºi 2 schituri, dintre care 5 sunt de
reorganizate:
monahi ºi 5 de monahii.
. Mãnãstirea Izvoru Mureºului, judeþul
Hramurile mãnãstireºti ºi parohiale au
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fost tot atâtea prilejuri pentru a trãi în comu- binefãcãtori ºi prieteni constanþi ai Episcopiei,
niune, pentru unirea forþelor spirituale spre pro- personalitãþi ale vieþii publice locale, regiopulsarea binelui comun; cu aceste ocazii îm- nale, naþionale, studenþi, elevi, grupuri de
preunã cu numeroºi credincioºi, au fost prezenþi colindãtori º.a.
ACTIVITATEA ECONOMICÃ
O importanþã deosebitã s-a acordat refa- Viena, au fost ridicate Cruci la Cãpeni, Cocerii patrimoniului parohiilor.
molãu, Vârghiº, judeþul Covasna, ºi au fost reÎn perioada 1994-2009, în Eparhia Co- zidite bisericile- ruinã de la Herculian ºi Dovasnei ºi Harghitei s-au desfãºurat ample lucrãri boºeni, judeþul Covasna.
de restaurare a bisericilor ºi caselor parohiale,
Pentru asigurarea surselor proprii de fide construire a unor noi biserici, mãnãstiri ºi nanþare, prin strãdania PS Ioan, în cei 17 ani de
case parohiale, de pictare ºi refacere a picturii activitate, Episcopia ºi-a constituit un patrimolocaºurilor de cult, din cadrul Eparhiei: 30 de niu social-economic valoros, format din: 32 de
biserici construite, 6 mãnãstiri ºi schituri con- imobile cu destinaþie culturalã, socialã, econostruite, 20 de case parohiale construite, 134 de micã ºi locativã.La toate imobilele cumpãrate,
biserici reparate, 57 de case parohiale reparate, Episcopia a executat lucrãri de reparaþii ºi ame39 de biserici pictate ºi repictate, 4 capele mi- najãri ºi au fost puse în circuitul economic public.
litare construite, 2 capele ºcolare amenajate, o
În toatã perioada 1994-2011, acest mare
capelã amenajatã în Spitalul Municipal din To- volum de investiþii pentru construirea, reparapliþa, o capelã amenajatã la Penitenciarul din rea, pictarea, restaurarea bisericilor, mãnãstiriMiercurea-Ciuc.
lor ºi caselor parohiale, s-a realizat din fondurile
Prin strãdania PS Ioan s-a acordat o aten- proprii ale Episcopiei Covasnei ºi Harghitei, din
þie deosebitã pentru identificarea ºi recuperarea cele primite de la bugetul de Stat, alocate prin
spaþiilor sacre din cuprinsul Eparhiei. În acest Secretariatul de Stat pentru Culte ºi din donaþii
sens, pe locul bisericilor dãrâmate în perioada ale ctitorilor ºi credincioºilor din Eparhie ºi din
1940-1989, cele mai multe dupã Dictatul de la întreaga þarã.
ACTIVITATEA CULTURALÃ
Dupã separarea instituþiilor de culturã pe fost tipãritã în ºase limbi, în condiþii grafice
criterii etnice ºi transformarea fostelor muzee deosebite, ea adresându-se atât cititorilor din
judeþene în muzee secuieºti, PS Ioan a acordat o þarã, dar în mod deosebit celor din strãinãtate.
atenþie deosebitã sprijinirii, înfiinþãrii ºi func- Lucrarea a fost trimisã mai multor instituþii abiþionãrii unor instituþii de culturã aflate în sub- litate din strãinãtate, dorindu-se prezentarea cât
ordinea Ministerului Culturii ºi Cultelor ºi drept mai clarã ºi realistã a situaþiei românilor ºi Biurmare, finanþate de la bugetul central al Sta- sericii din zona Harghitei ºi Covasnei.
tului: Muzeul Naþional al Carpaþilor Rãsãriteni
În anul 1999, s-a înfiinþat Editura „Grai
ºi Centrul Cultural Topliþa; înfiinþarea ºi asi- Românesc”, care, împreunã cu Editura „Eurogurarea condiþiilor optime de funcþionarea a unor carpatica” a Centrului European de Studii din
instituþii proprii de culturã bisericeascã ºi laicã: Sfântu Gheorghe, a editat pânã în prezent 90 de
. Centrul Ecleziastic de Documentare „Mi- volume, lucrãri cu tematicã teologicã, istoricã,
tropolit Nicolae Colan”, înfiinþat în anul 1996 în demograficã, literarã, sociologicã.
fostul sediu al Bãncii Române de Dezvoltare din
În anul 2003, apare lucrarea Românii din
Sfântu Gheorghe, primit de Episcopia Covasnei Covasna ºi Harghita. Istorie. Bisericã. ªcoalã.
ºi Harghitei, prin hotãrâre de Guvern.
Culturã, volum de sinteze monografice, 750 de
. Centrul Cultural „Patriarh Miron pagini. Este o lucrare monumentalã, elaboratã
Cristea” din Miercurea-Ciuc, înfiinþat în anul din iniþiativa, purtarea de grijã, sprijinul ºi coor2001, în casa construitã de primul prefect român donarea PS Ioan Selejan.
al judeþului Ciuc, în prioada interbelicã ºi achiVolumul, coordonat de dr. Ioan Lãcãtuºu,
ziþionat de Episcopie.
Vasile Lechinþan ºi Violeta Pãtrânjel, prezintã,
Activitatea tipograficã a Episcopiei a în- într-o formã sinteticã, comunitãþile româneºti
ceput în anul 1995, când s-a tipãrit o scurtã din Covasna ºi Harghita, din punct de vedere
monografie „Românii din Episcopia Covasnei ºi geografic, arheologic, istoric, etnografic, culHarghitei”, în colaborare cu Departamentul In- tural, ecleziastic. Cuprinde istoricul bisericilor,
formaþiilor Publice al Guvernului; lucrarea a ºcolilor, instituþiilor ºi asociaþiilor culturale, al

ral-creºtine ºi civice, majoritatea fãcând parte
din Forumul Civic al Românilor din Covasna,
Harghita ºi Mureº, preºedinte de onoare ÎPS
Ioan Selejan.
În semn de cinstire a înaintaºilor, cu binecuvântarea PS Ioan, s-au editat lucrãri despre
viaþa ºi activitatea unor ierarhi nãscuþi pe aceste
meleaguri româneºti ºi a unor cãrturari: Patriarhul Miron Cristea, Mitropolitul Nicolae
Colan, Episcopul Veniamin Nistor, Episcopul
Justinian Teculescu, Protopopii Aurel Nistor ºi
Elie Câmpeanu, Octavian Codru Tãslãuanu, Romulus Cioflec, Teodor Chindea, Ghiþã Popp; s-a
acordat numele acestor personalitãþi unor ºcoli,
strãzi ºi instituþii de culturã; s-au organizat
sesiuni, simpozioane, expoziþii ºi alte momente
aniversare ºi comemorative; au fost ridicate un
numãr de 22 Monumente de for public.
Ca urmare a demersurilor întreprinse de
Preasfinþitul Ioan, mai multe instituþii de culturã, ºcoli, strãzi au primit numele unor personalitãþi ale istoriei naþionale, laice ºi bisericeºti,
o realizare notabilã este redenumirea strãzii pe
care este situat Centrul Eparhial: Strada 1 Mai
devenitã Strada Patriarh Miron Cristea din
Miercurea-Ciuc:

ÎNVÃÞÃMÂNTUL TEOLOGIC ªI CEL RELIGIOS
ÎPS Ioan a acordat o grijã deosebitã în- piate cu miniºtrii ºi cu alþi conducãtori din cavãþãmântului teologic seminarial, universitar ºi drul Ministerul Educaþiei ºi Învãþãmântului ºi pe
postuniversitar, îndrumând mulþi licenþiaþi în aceastã bazã iniþierea demersurilor necesare
Teologie pentru continuarea studiilor la Master pentru acordarea sprijinului de care au avut neºi Doctorat, în þarã ºi strãinãtate.
voie ºcolile din cadrul Eparhiei; efectuarea luCu binecuvântarea Înalpreasfinþitului crãrilor de reparaþii la unele ºcoli, din fondurile
Pãrinte Ioan au fost ºcolarizaþi în cei 17 ani: 70 ºi cu participarea nemijlocitã a Vlãdicului Ioan;
de elevi seminariºti; 152 studenþi teologi;33 de acordarea de premii elevilor merituoºi, în bani ºi
studenþi masteranzi; 6 doctoranzi; 2 doctori în obiecte, din partea Episcopiei; amenajarea de
teologie; 8 studenþi la Facultãþile de Medicinã. capele ºi cabinete de Religie; acordarea numelor
Dintre tinerii licenþiaþi în Teologie, unii unor sfinþi ºi ierahi (ale Sfântului Andrei, Paau fost hirotoniþi preoþi pentru parohiile din triahului Miron Cristea, mitropoliþilor Andrei
Episcopie, alþii predau religia, limba românã, ªaguna ºi Nicolae Colan) câtorva ºcoli din Tolimbile strãine în ºcolile ºi liceele din cadrul pliþa, Miercurea-Ciuc, Sf. Gheorghe º.a., încuEparhiei, iar o parte lucreazã în Admi nis- rajarea ºi sprijinirea manifestãrilor religioase,
exprimate prin concursuri, olimpiade, excursii
traþia de Stat.
Prin strãdania ÎPS Ioan, în anul 1997, s-a la mãnãstiri ºi muzee, contribuind cu ajutor fireuºit înfiinþarea Secþiei Filologie-Teologie în nanciar ºi colportaj religios; organizarea olimcadrul Colegiului Naþional „Mihai Eminescu” piadei ºcolare de religie, acordarea de ajutoare
din municipiul Topliþa. Este prima clasã de liceu ºcolilor ºi grãdiniþelor în care învaþã copiii români ºi maghiari.
cu profil teologic din eparhie.
Înaltpreasfinþia Sa Ioan Selejan a iniþiat ºi
Înaltpreasfinþitul Ioan a sprijinit ºcolile
coordonat,
ca o mãsurã concretã de a marca anul
din cadrul Eparhiei prin: contactul direct ºi nemijlocit cu profesorii ºi elevii din zonã, ceea ce a 2008 ca an jubiliar al Sfintei Scripturi ºi al
permis o bunã cunoaºtere a problemelor cu care Sfintei Liturghii, programul „Nici o familie fãrã
se confruntã învãþãmântul românesc din cele Biblie”, prin care, pe de o parte, a distribuit, de
douã judeþe; pãstrarea unor relaþii foarte apro- la Centrul Eparhial, un numãr de 500 exemplare
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personalitãþilor nãscute sau care au activat în
aceste localitãþi, aspecte ale legãturii comunitãþilor locale cu românii din întreg spaþiul transilvan, precum ºi cu cei de peste Carpaþi, momente
ale convieþuirii interetnice, prezentându-se monumentele istorice, cele de for public ºi alte
urme perene ale culturii ºi spiritualitãþii româneºti din arcul intracarpatin.
Episcopia Covasnei ºi Harghitei editeazã:
. Revista trimestrialã Grai Românesc foaie de spiritualitate ortodoxã a Episcopiei
Covasnei ºi Harghitei, ajunsã în cei 10 ani de la
apariþie, la numãrul 44;
. Angvstia - seria arheologie, istorie, etnografie ºi sociologie, anuarul Centrului Ecleziastic de Documentare „Mitropolit Nicolae
Colan” ºi al Muzeului Naþional al Carpaþilor
Rãsãriteni din Sfântu Gheorghe. În perioada
1996-2008 au fost editate 12 numere.
. Almanahul Grai Românesc / 2006, cu
ocazia împlinirii a 10 ani de la înfiinþarea Centrului Ecleziastic de Documentare „Mitropolit
Nicolae Colan”.
Sub patronajul ÎPS Ioan, în judeþele Covasna ºi Harghita, îºi desfãºoarã activitatea un
numãr de 22 de asociaþii, ligi, fundaþii cultu-
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din Sfânta Scripturã ºi 2.100 exemplare din popii un calendar pentru efectuarea, în parohii, a
Mica Biblie parohiilor eparhiei în vederea cate- unor cateheze biblice ºi cateheze cu privire la
hizãrii credincioºilor ºi, în special, a tinerilor, temele de importanþã majorã ale credinþei
iar pe de altã parte a stabilit împreunã cu proto noastre ortodoxe strãmoºeºti.
SECTORUL SOCIAL - FILANTROPIC
În cadrul Episcopiei Ortodoxe de Covasna tural „Miron Cristea”, înfiinþat din purtarea de
ºi Harghita, activitatea socialã, misionarã, reli- grijã a Înaltpreasfinþitului Ioan Selejan. Elevilor
gioasã este coordonatã de Înaltpreafinþitul Ioan li se pun la dispoziþie toate materialele necesare,
Selejan. Biroul de asistenþã socialã al Episcopiei ajutându-i sã participe la diferite concursuri din
a iniþiat ºi a sprijinit în perioada 1995-2009 þarã cu lucrãrile realizate de ei, la Olimpiada
programele sociale:
naþionalã „Meºteºuguri tradiþionale ºi artistice”
1. „Solidaritate creºtinã”, program care de la Sibiu ºi la Concursul Naþional „Icoana din
constã în asigurarea unor pachete cu alimente sufletul copilului” al Patriarhiei Române.
pentru 100 de familii nevoiaºe din Sfântu
7. Tabãra „Acasã la noi” - prin care anual
Gheorghe ºi împrejurimi, agape cu ocazia ma- un numãr de copii din Basarabia sunt gãzduiþi de
rilor sãrbãtori creºtine, soluþionarea unor pro- familii din Eparhie, oferindu-li-se programe de
bleme medicale ale persoanelor vârstnice, inter- cunoaºtere a realitãþilor istorice ºi culturale
venþii la unele autoritãþi publice locale pentru româneºti.
soluþionarea unor probleme urgente ale unor
În cadrul Episcopiei Covasnei ºi Harghitei
credincioºi ortodocºi, precum ºi acordarea de funcþioneazã, cu binecuvântarea ºi sprijinul
burse unor elevi pentru terminarea cursurilor Înaltpreasfinþitului
Ioan,
Asociaþia
de
liceale.
binefacere „Sfânta Iustina” cu sediul pe teri2. „Ajutor de urgenþã pentru familiile sã- toriul mãnãstirii de maici Mãrcuº. Scopul
race”, program care are caracter permanent ºi Asociaþiei este creºterea ºi educarea în spirit
constã în acordarea de sprijin material (alimen- religios creºtin-ortodox ºi ºtiinþific ºi protejarea
te, îmbrãcãminte, medicamente) ºi financiar ob- pânã la vârsta majoratului a copiilor de sex
þinut din donaþii, persoanelor aflate sub pragul feminin abandonaþi. În prezent Asociaþia are în
de sãrãcie.
grijã 10 fetiþe, cu vârsta de 6 ani. Aºezãmântul
3. „Aproape de semeni”, program social beneficiazã de o creºã, o grãdiniþã ºi un paraclis
pe care Episcopia Covasnei ºi Harghitei îl des- pentru rugãciune zilnicã cu hramul Sfântul Mina
fãºoarã în cele douã judeþe, prin care 100 de ºi Sfânta Iustina.
copii ce provin din familii aflate în situaþii de
În cele douã judeþe, Covasna ºi Harghita,
dificultate, primesc în sezonul rece o masã de se înregistreazã un numãr foarte mare de perprânz la cantinele celor douã licee: Colegiul soane care au nevoie de ajutoare materiale, mai
„Brâncuºi” din Sf. Gheorghe ºi Colegiul „Oc- ales de hranã, sprijinul Episcopiei noastre întavian Goga” din Miercurea-Ciuc.
dreptându-se ºi cãtre persoanele de altã etnie.
4. „Lãsaþi copiii sã vinã la Mine”, conEpiscopia Covasnei ºi Harghitei, în pestând în acordarea de burse, îmbrãcãminte, re- rioada 2004-2007, primind ajutoare umanitare
chizite, daruri de Sfintele Paºti, Sfântul Nicolae, (legume, fructe, conserve, ulei, zahãr, detergenCrãciun, elevilor ºi studenþilor care provin din þi) de la diferiþi donatori ºi sponsori, în valoare
familii fãrã posibilitãþi financiare pentru între- de 3,7 miliarde lei vechi, le-a distribuit famiþinerea copiilor lor în ºcoli ºi facultãþi; stimu- liilor nevoiaºe, spitalelor judeþene, municipale,
larea elevilor cu rezultate deosebite la învãþãturã liceelor, seminariilor teologice, grãdiniþelor, orprin acordarea de premii la sfârºit de an ºcolar , felinatelor, azilelor ºi instituþiilor de asistenþã
concursuri , olimpiade.
socialã pentru protecþia copilului, fundaþiilor
5. „Copiii în vacanþã”, ce-ºi propune tri- din judeþele Eparhiei noastre ºi ale altor Eparhii.
miterea copiilor, care provin din familii sãrace, Printre beneficiarii acestui program social s-au
în diferite tabere, sau pelerinaje pe la mãnãstirile numãrat ºi sinistraþii din Tecuci.
din Eparhie ºi din þarã, în vederea întãririi simLa Spitalul judeþean din Miercurea-Ciuc,
þãmintelor lor religioase ºi naþionale.
în anul 2002, a avut loc recepþia oficialã a unui
6. „Tinere talente”, elevilor cu înclinaþie aparat de litrotiþie extracorporalã - donaþia Spispre picturã ºi muzicã, Episcopia le oferã posi- talului clinic Kempteu-Allgau, Germania, prin
bilitatea de a-ºi valorifica ºi cultiva talentul în efortul ºi stãruinþa ÎPS Ioan.
cadrul cercului de picturã ºi muzicã „RomâEpiscopia Ortodoxã a Covasnei ºi Harnaºul” ce funcþioneazã pe lângã Centrul Cul- ghitei a donat un numãr de 6 aparate de dializã

tãmânã, douã locuinþe în care s-au mutat douã
familii de rromi, ce locuiau ilegal în clãdirea în
care a funcþionat, din anul 1799, prima ºcoalã
confesionalã ortodoxã din Sf. Gheorghe.
. Cu binecuvântarea Înaltpreasfinþitului
Ioan, în cursul lunii octombrie 2008, a fost efectuat un numãr de 150 de anchete sociale, în toate
parohiile Protopopiatului Ortodox Topliþa. Prin
aceste anchete s-a urmãrit identificarea persoanelor ºi familiilor nevoiaºe din Protopopiatul
Topliþa, actualizarea unei baze de date a cazurilor sociale avute în vedere de Biroul de Asistenþã Socialã al Centrului Eparhial, precum ºi
soluþionarea, dupã caz ºi posibilitãþi financiare,
a acestor cazuri sociale.
Între cazurile sociale identificate, s-a evidenþiat un caz mai special. Este vorba despre o
familie din Topliþa, cu situaþie financiarã precarã, formatã din 9 membri (pãrinþii ºi cei 7
copii, cu vârste cuprinse între 16 ani ºi un an ºi
jumãtate). Aceºtia trãiau într-o locuinþã improvizatã, situatã între malul râului Mureº ºi calea
feratã, expuºi inundaþiilor, fãrã electricitate ºi
apã curentã. Dintre cei 7 copii ai familiei, 4 sunt
elevi, având rezultate ºcolare deosebite.
Fiind în prag de iarnã trebuiau luate mãsuri de ajutorare a acestei familii. Iniþiativa a
aparþinut ÎPS Ioan, episcopul Covasnei si Harghitei, care a hotãrât construirea unei case sociale pentru aceastã familie. ÎPS Ioan a luat
legãtura cu Pr. Protopop Dumitru Apostol ºi cu
Primãria Topliþa, la care s-au adãugat alþi oameni de suflet, în vederea stabilirii planului de
construcþie a locuinþei. Primãria a pus la dispoziþie terenul, iar ÎPS Ioan a coordonat lucrãrile
de construcþie ºi amenajare. Întreaga construcþie, formatã din douã încãperi, a fost ridicatã în
doar trei zile, în perioada 10-12 noiembrie 2008.
Echipele de muncitori au fost formate din personal
civil ºi monahal aparþinând Mãnãstirii Sfântul Ilie
Topliþa, Mãnãstirii Doamnei, Mãnãstirii Valea
Mare ºi Mãnãstirii Sfântul Nicolae din Miercurea-Ciuc. În acest fel a fost adusã, în prag de iarnã, o
mare mângâiere acestei familii prin crearea unor
condiþii decente de viaþã.
Prin multiplele sale activitãþi, Episcopia
Ortodoxã a Covasnei ºi Harghitei, Arhipãstorul
ei au contribuit la îmbunãtãþirea activitãþii preoþimii, a credincioºilor români ortodocºi, precum
ºi la sporirea patrimoniului material ºi cultural al
Eparhiei ºi, implicit, al Bisericii Ortodoxe Române.
Pe lângã momentele de normalitate, echilibru ºi spirit ecumenic, pe parcursul acestor ani
au avut loc ºi unele evenimente nedorite: o campanie de denigrarea prin mass-media a Epis-
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Spitalului Judeþean din oraºul Miercurea-Ciuc.
ÎPS Ioan a fãcut demersuri pentru avizarea favorabilã a actului constitutiv al unei staþii de salvare în oraºul Topliþa.
Din iniþiativa ÎPS Ioan ºi prin bunãvoinþa
conducerii Spitalului din municipiul Topliþa, judeþul Harghita, a fost amenajatã, în anul 2005, o
capelã, cu fondurile Episcopiei, care a fost pictatã ºi dotatã cu cele necesare sãvârºirii slujbelor
religioase.
Începând cu apelul adresat de cãtre Patriarhia Românã, la începutul anului 2005,
pentru ajutorarea victimelor Tsunami din sudul
Asiei, credincioºii din Eparhia noastrã au dat un
semnal pozitiv, colectându-se, în aceastã etapã,
265 milioane lei vechi, cu toate cã cei spre care
s-au îndreptat aceste fonduri, erau de altã credinþã ºi departe de România.
Au urmat, apoi, inundaþiile din Banat ºi
din sudul Moldovei, când, din nou, s-a fãcut apel
la credincioºii din Eparhia noastrã, colectându-se suma de peste 1,5 miliarde lei vechi.
La începutul lunii august 2005, având în
vedere cã cele douã judeþe ale Eparhiei au zone
împãdurite destul de mari, Î.P.S. Ioan a avut iniþiativa unei colecte de material lemnos, paralel
cu colectarea de ajutoare financiare. S-au colectat ºi depozitat la Centrul eparhial din Miercurea-Ciuc peste 250 mc de cherestea, din care,
cu sprijinul domnului general Bãdãlan, cu ajutorul unitãþilor militare din Miercurea-Ciuc,
Focºani ºi Galaþi, au fost încãrcate 30 de camioane cu cherestea, ce a fost distribuitã în
zonele sinistrate. Valoarea totalã a lemnului ºi
suma de bani colectatã a depãºit 2,5 miliarde lei
vechi, o sumã considerabilã, dat fiind numãrul
redus de credincioºi.
Episcopia Covasnei ºi Harghitei, din fonduri proprii, a demarat construcþia a 12 case
pentru familiile sinistrate aparþinând altor etnii,
din zona Odorhei, grav afectatã de inundaþiile
din anul 2005. În acelaºi timp, sinistraþii din
localitatea Agãº, judeþul Bacãu, au fost ajutaþi
de cãtre Episcopie cu importante sume de bani,
în vederea refacerii locuinþelor.
Din multitudinea de cazuri sociale rezolvate cu sprijinul Episcopiei Covasnei ºi Harghitei amintim construirea unor locuinþe sociale
în timp record ºi cu participarea nemijlocitã a
ÎPS Ioan:
. În parohia Mãrtãnuº, unei familii mixte,
nevoiaºe, cu nouã copii, i s-a construit o casã nouã,
în luna octombrie a anului 2001, dupã ce, în primãvarã, casa în care aceºtia locuiau a luat foc.
. În anul 2006, s-au construit, prin implicarea nemijlocitã a ÎPS Ioan, în doar o sãp-
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copiei; propagarea prin mass-media a falsului
slogan de „cucerirea aºa zisului Pãmânt Secuiesc prin extinderea bisericilor cu cupole sub
formã de ceapã”.
Meritul principal al celor 15 ani de pãstorire îl reprezintã schimbarea radicalã de percepþie ºi perspectivã a românilor din aceastã
parte de þarã: dintr-o comunitate aflatã într-o
permanentã „defensivã”, lipsitã de posibilitãþi

de prezervare ºi afirmare a identitãþii sale specifice, într-o comunitate, care în ciuda dimensiunilor sale numerice reduse, dispune de potenþial ºi resurse umane pregãtite, care, cu
sprijinul fraþilor întru credinþã ºi neam, poate nu
numai sã „primeascã”, dar sã ºi „dea” patrimoniului cultural naþional ºi spiritual valori perene, la nivelul performanþelor ºi exigenþelor
timpurilor pe care le trãim.
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(O candelã în Carpaþi. Episcopia Ortodoxã a Covasnei ºi Harghitei
15 ani de la înfiinþare. 1994 -2009, Editura „Grai Românesc”,
Miercurea-Ciuc, 2009, volum tipãrit cu binecuvântarea, sprijinul ºi coordonarea
Înaltpreasfinþitului Ioan, Arhiepiscopul Episcopiei Covasnei ºi Harghitei,
ediþie îngrijitã de dr. Ioan Lãcãtuºu ºi prof. drd. Nicolaeta Ploºnea, p.p.15-35)

Catedrala episcopalã din Miercurea-Ciuc
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Î

naltpreasfinþia Sa Ioan Selejan, Epis- jurãrilor prezente ºi viitoare ale existenþei dreptcopul Covasnei ºi Harghitei, s-a credincioºilor ortodocºi din judeþele Harghita ºi
nãscut la data de 14 noiembrie 1951, în Covasna, Adunarea Naþionalã Bisericeascã, în
localitatea Pietrani, judeþul Bihor, ca al patrulea ºedinþa din 11 ianuarie 1994, a hotãrât înfiincopil al pãrinþilor sãi, Ioan ºi Ilca. ªcoala pri- þarea Episcopiei Covasnei ºi Harghitei.
marã ºi gimnaziul le-a urmat
La 12 iulie 1994, Coîn satul natal Pietrani, judeþul
legiul Electoral Bisericesc a
Bihor. A absolvit Liceul „C-tin
ales ca întâistãtãtor al nou
Brâncuºi” din Oradea, proînfiinþatei Episcopii, cu semoþia 1971 ºi Facultatea de
diul la Miercurea-Ciuc, pe
Instalaþii ºi Automatizãri din
P.C. Arhimandrit Ioan SeleBucureºti, promoþia 1976.
jan, Superiorul Aºezãmintelor Româneºti de la IerusaÎn anul 1980, a intrat ca
lim ºi Iordan. La 20 iulie
vieþuitor la Mãnãstirea Lai1994, la Mãnãstirea „Sfântul
nici, judeþul Gorj. În anul
Prooroc Ilie” din Topliþa, ju1986, a absolvit Seminarul
deþul Harghita, ctitorie a PaTeologic din Craiova, iar în
triarhului Miron Cristea, s-a
anul 1990, Institutul Teolosãvârºit hirotonia întru arhiegic de grad universitar din Sireu a P.S. Sale, Ioan Selejan.
biu. La 6 august 1990, a fost
hirotonit
ierodiacon
la
Nãdejdile exprimate ori
Mãnãstirea Lainici, iar la 15
nerostite ale credincioºilor
august 1990, a fost hirotonit
ºi ale slujitorilor bisericeºti
ieromonah. Între anii 1990se îndreptau cãtre un arhiÎPS Ioan Selejan
1994, a fost rânduit stareþ al
ereu care va avea experienþa
Arhiepiscop
al
Covasnei
ºi
Harghitei
Mãnãstirii Lainici de ÎPS
vieþuirii alãturi de strãini,
Nestor Vornicescu, încredincare restaurase multe biseþându-i-se pãstorirea sufleteascã a fraþilor ºi cã- rici ºi mãnãstiri ºi care se va dovedi întru totul
lugãrilor din mãnãstire.
devotat chemãrii sale.
În perioada 1980-1994, a restaurat mai
La 25 septembrie 1994, a avut loc la Miermulte biserici ºi mãnãstiri (Tismana, Polovragi, curea-Ciuc, în catedrala „Sfântul Nicolae” inBucovãþ, Lainici, Crasna), iar cât a fost stareþ la stalarea primului episcop al Covasnei ºi HarMãnãstirea Lainici, a zidit o nouã bisericã, mo- ghitei. Sfânta Liturghie a fost sãvârºitã de Prea
numentalã, în incinta mãnãstirii, ºi un corp de Fericitul Pãrinte Patriarh Teoctist ºi Prea Fechilii. În perioada studiilor la Ierusalim a coor- ricitul Partenie al Alexandriei, alãturi de care au
donat pictarea unei pãrþi a bisericii ºi a amenajat slujit un impresionant sobor de mitropoliþi, arhio bibliotecã, care a fost ºi ea pictatã.
episcopi, episcopi ºi preoþi. Bucuria instalãrii
În perioada 1991-1994, a urmat în paralel noului ierarh a adunat mii de credincioºi; mulþi
douã studii de doctorat la Institutul Biblic din dintre ei erau îmbrãcaþi în frumoase costume
Ierusalim, unul în Studii Biblice ºi altul în Egip- naþionale româneºti ºi purtau prapori ºi cruci,
simboluri ale puterii dumnezeieºti.
tologie ºi Orientalisticã.
În ziua de 12 septembrie anul 2007, a fost
În anul 1994, a fost hirotesit Arhimandrit
ºi numit Superior al Aºezãmintelor Româneºti unul din cei trei candidaþi la scaunul patriarhal al
de la Ierusalim, de unde a fost chemat în þarã Bisericii Ortodoxe Române. Pe 23 februarie
anul 2008 sinodul mitropolitan ortodox de la
pentru ocuparea funcþiei de episcop.
Ca un act de dreptate faþã de cei care s-au Iaºi l-a desemnat drept candidat pentru funcþia
jertfit de-a lungul istoriei pentru Credinþã ºi Ro- de Mitropolit al Moldovei ºi Bucovinei.
mânism, cu înþeleaptã chibzuinþã asupra împreÎn cadrul ºedinþei de lucru a Sfântului Si-
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untem bucuroºi sã vedem ºi sã confirmãm cã aceste lucrãri, pe care le-am vãzut în Covasna, sunt rodul
S
harului Duhului Sfânt, cultivat de cãtre Preasfinþitul Episcop Ioan prin ostenealã, prin nevoinþã.
Avem un mesaj pentru toate confesiunile pentru cã ceea ce este foarte frumos în lucrarea PS Ioan, de mâine
Arhiepiscop onorific al Covasnei ºi Harghitei, este faptul cã dânsul nu e un patriot fanatic, ci un patriot
înþelept. El nu este exclusivist, este un om de pace, de dialog, de cooperare, respectã celelalte etnii ºi confesiuni,
are ºi o experienþã de la Ierusalim, oraºul pãcii, ºi are o culturã româneascã ºi europeanã, ceea ce-i permite sã
arate o ortodoxie respectuoasã faþã de celelalte confesiuni (...) Pentru activitatea ierarhicã pilduitoare ºi slujirea
chiriahalã deosebitã ºi îndelungatã a Bisericii, pentru întreaga lucrare pusã în slujba Sfintei Biserici ºi a
neamului românesc din Eparhia Covasnei ºi Harghitei, în cei 15 ani de arhierie, Preasfinþitul nostru Ioan
Selejan a fost ridicat la rangul de Arhiepiscop.
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P.F. Daniel, Patriarhul României

nod al Bisericii Ortodoxe Române din 18-19
iunie 2009, desfãºuratã la Reºedinþa Patriarhalã,
sub preºedinþia Preafericitului Pãrinte Patriarh
Daniel, Preasfinþitul Ioan Selejan, Episcopul
Covasnei ºi Harghitei a fost ridicat la rangul de
Arhiepiscop, pentru activitatea ierarhicã pilduitoare ºi slujire chiriarhalã deosebitã ºi îndelungatã a Bisericii. Aceastã hotãrâre de ridicare a
Preasfinþiei Sale la rangul de arhiepiscop rãmâne un însemnat act de apreciere ºi preþuire a
întregii lucrãri a Preasfinþitului Pãrinte Ioan,
puse în slujba Sfintei Biserici ºi a neamului
românesc din Episcopia Covasnei ºi Harghitei,
în cei 15 ani de arhierie. Duminicã, 23 august
2009, a urmat actul solemn ºi demn, acela al
ridicãrii la rangul de Arhiepiscop al Preasfinþitului Ioan, Episcopul Covasnei ºi Harghitei
dupã sãvârºirea Sfintei Liturghii de cãtre PF
Daniel, Patriarhul României ºi 14 membri ai
Sfântului Sinod.
Activitatea gospodãreascã
ºi pastoral-misionarã
Cei care au cunoscut starea în care se
gãseau majoritatea bisericilor din cele douã judeþe înainte de înfiinþarea episcopiei, pot aprecia
adevãrata minune ce s-a sãvârºit în acest scurt
timp. O privire asupra a ceea ce a însemnat ºi
înseamnã prezenþa Episcopiei Ortodoxe a Covasnei ºi Harghitei ºi a întâistãtãtorului ei pentru
destinul ortodoxiei ºi al românitãþii din acest
spaþiu atât de încercat al arcului intracarpatic
transilvan, trebuie sã porneascã de la starea Bisericii de aici, dupã 50 de ani de comunism, ºi de
la condiþiile specifice ale convieþuirii interetnice
dupã 1989.
Dupã instalarea în Scaunul Arhieresc,
Prea Sfinþitul Episcop Ioan s-a gãsit într-o situaþie deosebitã: trebuiau vindecate rãnile adânci lãsate de ocupaþia strãinã din anii 1940-1944
ºi din anii ce au urmat (mai ales din timpul
Regiunii Autonome Maghiare), trebuia redatã
speranþa în ajutorul neprecupeþit al lui Dum-

nezeu, în forþele proprii ºi în forþa solidaritãþii
fraþilor întru credinþã ºi neam. Ajutat de experienþa din tinereþe, nu de puþine ori, P.S. Ioan a
fost arhitect sau inginer, economist sau chiar
muncitor. Cele 165 de ºantiere de construcþii,
restaurãri ºi reparaþii de biserici, mãnãstiri ºi
case parohiale au fost vizitate de zeci de ori, P.S.
Sa cunoscând în amãnunt toate problemele legate de aceste lucrãri. Rezultatele au fost pe
mãsura eforturilor: majoritatea bisericilor din
cele douã judeþe au fost reparate ºi restaurate, au
fost rânduiþi preoþi destoinici, ºi, aºa cum Prea
Sfinþia Sa spunea „viaþa a intrat într-o normalitate spiritualã ºi liturgicã, însã cu specificul
locului…”
În spiritul strategiei misionare a Bisericii
Ortodoxe Române pe aceste meleaguri româneºti greu încercate de istorie, ca om al rugãciunii, cu o experienþã monasticã dobânditã de-a
lungul anilor în cunoscutele mãnãstiri din Oltenia ºi din Þara Sfântã, Episcopul Ioan a susþinut
ºi sprijinit ºi monahismul. Dacã la venirea sa în
Eparhia nou înfiinþatã, funcþionau doar
mãnãstirea „Sf. Ilie” Topliþa, vechea ctitorie a
patriarhului Miron Cristea, ºi mãnãstirea
Doamnei, Moglãneºti, astãzi Eparhia are alte
opt mãnãstiri ºi schituri.
Centrul tuturor preocupãrilor Î.P. Sale a
fost ºi este Biserica, instituþie fundamentalã
pentru pãstrarea identitãþii românilor trãitori din

reþuindu-i strãdania depusã cu sârguinþã,
P
rãbdare ºi optimism, în aceastã scurtã perioadã de ºapte ani de arhipãstorire, auzindu-i
gândurile îndreptate spre viitor, spre cele ce încã
aºteaptã sã fie împlinite, chipul blând al Preasfinþitului episcop Ioan, cu privirea spre zãrile
apostolatului sãu dumnezeiesc, apare desprins parcã din ceata marilor pãrinþi ai Bisericii.
Patriarhul Teoctist Arãpaºu
(2001)
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fost, socotesc, o binecuvântare de la
A
Dumnezeu înfiinþarea acestei noi episcopii, atât de necesare pentru acea parte a Transilvaniei dar, în acelaºi timp, Sfântul Sinod a ales,
cred eu, omul potrivit pentru a ocupa acest nou
scaun episcopal, în persoana P.S. Ioan Selejan.
Nu l-am cunoscut personal înainte de a fi ales, dar
am auzit cuvinte frumoase la adresa lui ºi privitor
la lucrarea pe care a desfãºurat-o în þarã ºi la
Locurile Sfinte.
Mitropolitul Antonie Plãmãdealã
(1994)

fi, în acelaºi timp, contemplativ ºi practic,
A
cãrturar ºi salahor, îndrãzneþ ºi prudent,
dârz ºi elastic, vizionar ºi actual, aici ºi pretutindeni, înþelept ºi cutezãtor, iatã mãsura
Omului din Covasna ºi Harghita! La cei cincizeci
de ani ai Sãi: o îmbrãþiºare. Sãrbãtoritul de azi e
singurul sinodal care continuã sã mã cheme aºa
cum îmi place sã mi se spunã ºi, aici, ºi iscãlesc:
Mitropolitul Bartolomeu Anania
(2001)

rea-Ciuc, de Ziua Naþionalã a României, a inaugurat Centrul Cultural „Miron Cristea”, în fosta
casã a prefectului român, din perioada interbelicã, Valeriu Oþetea, achiziþionatã de Episcopie, reparatã ºi reamenajatã sub directa supraveghere a Prea Sfinþitului Ioan.
A sprijinit înfiinþarea Muzeului Naþional
al Carpaþii Rãsãriteni din Sfântu Gheorghe ºi a
filialei Muzeului „Oltului ºi Mureºului Superior” din Miercurea-Ciuc.
Pãstrarea bunurilor bisericeºti, atât cele
care fac parte din categoria monumentelor istorice, cât ºi cele zidite astãzi, reprezintã o prioritate pentru P.S. Episcop Ioan. Orice instituþie
româneascã are o importanþã decisivã în pãstrarea identitãþii ºi spaþiului spiritual românesc.
În cadrul Episcopiei, obiectele de patrimoniu sunt grupate în douã centre: mãnãstirea
„Sfântul Ilie” din Topliþa ºi Centrul Ecleziastic
de Documentare „Nicolae Colan” cu Muzeul
Spiritualitãþii Româneºti de la Catedrala ortodoxã din Sfântu Gheorghe.

alentul de inginer, de arhitect, se îngemãneazã armonios cu simþul monahului deschis spre misiune
T
concretã, iar rezultatul este sesizat astãzi ca o reuºitã arhitecturalã de excepþie, care adãposteºte deja
rânduri nesfârºite de pelerini însetaþi de Dumnezeu (este vorba de monumentala bisericã a Mãnãstirii Lainici
– n.e.). (…) Pe altarul de jertfã al românilor din secuime, vlãdica Ioan se arde pe sine, luminând pe alþii, iar la
alcãtuirea acestei lumânãri, Oltenia a venit cu o parte semnificativã de cearã curatã.
Î.P.S. Teofan, Mitropolitul Moldovei ºi Bucovinei
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cele douã judeþe ale eparhiei, factor de pace ºi
bunã înþelegere între toþi locuitorii zonei.
Activitatea ºtiinþificã, culturalã
ºi publicisticã
Dupã o bunã cunoaºtere a realitãþilor din
zonã, P.S. Ioan ºi-a format o viziune de perspectivã asupra ortodoxiei ºi românitãþii din Eparhie, asupra relaþiilor cu celelalte culte ºi etnii
ºi a stabilit prioritãþile. Într-o primã etapã, s-a
acordat atenþie reparãrii, restaurãrii ºi construirii
unor noi biserici ºi mãnãstiri, ºcolarizãrii unor
preoþi din zonã, încadrãrii cu preoþi a tuturor
parohiilor, asigurãrii unor condiþii decente de
locuit pentru familiile preoþilor ºi chiar locuri de
muncã pentru soþiile de preoþi.
Nu au fost uitate învãþãmântul religios,
cultura ºi cercetarea istoriei locale. O problemã
gravã era ºcolarizarea preoþilor dintr-un numãr
mare de parohii. Încã de la venirea sa ca episcop,
unul din primele drumuri ale Înaltpreasfinþiei
Sale fost cel cãtre Ministerul Învãþãmântului,
intervenind pentru obþinerea de locuri la
Facultãþile de Teologie ºi Seminariile Teologice
din þarã, pentru tinerii din partea locului.
În perioada care a trecut de la înfiinþarea
Episcopiei, Preasfinþitul Ioan a reprezentat Biserica Ortodoxã Românã la mai multe reuniuni
internaþionale, ecleziastice ºi laice, a participat
ca reprezentant al B.O.R. la unele evenimente
din viaþa bisericilor creºtine surori.
Participarea Preasfinþiei Sale la diferite
întâlniri internaþionale, discuþiile cu diverse personalitãþi ale vieþii bisericeºti, culturale, dar ºi
politice a dus la împlinirea unui deziderat dorit
ºi pentru care mari personalitãþi româneºti lucreazã: îmbunãtãþirea imaginii României pe
plan extern, strângerea relaþiilor statului român
cu alte state.
1. Fondator de instituþii:
În anul 2001, a sprijinit înfiinþarea, la Colegiul Naþional „Mihai Eminescu” din Topliþa, a
unei clase de Teologie-Filologie, cu o programã
de studiu specialã, axatã pe studiu teologic.
La Sfântu Gheorghe, în anul 1996, a înfiinþat Centrul Ecleziastic de documentare
„Nicolae Colan”, iar în anul 2001, la Miercu-
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În anul 2006, P.S. Ioan, pentru îmbunãtãiserica adusese soluþia; soluþia pãcii, a riþirea structurii instituþionale a Episcopiei Cosipirii vrajbei între fraþi… Lucrul acesta
vasnei ºi Harghitei, a înfiinþat douã protopos-a produs prin intermediul Prea Sfinþitului Ioan
piate, la Topliþa ºi Întorsura Buzãului, pe lângã
Selejan, care va rãmâne în memoria noastrã - ºi nu
cele existente la Miercurea-Ciuc ºi Sfântu
numai a noastrã - ca episcopul „pãcii de la Cozia”.
Gheorghe.
De altfel, Prea Sfinþia Sa sugereazã ºi ca om pace
2. Fondator de publicaþii:
lãuntricã ºi echilibru. Asta ne-a arãtat ori de câte
ori, mãsurat ºi lapidar, a luat cuvânt în Sinod.
. PS Ioan este Preºedinte fondator al revistei Grai românesc, foaie de spiritualitate orÎ.P.S. Calinic
todoxã a Episcopiei Covasnei ºi Harghitei. PuEpiscopul Argeºului ºi Muscelului
blicaþia, înfiinþatã în anul 1997, este o cronicã a
vieþii bisericeºti, culturale ºi sociale a comuestitor ºi trãitor al cuvântului care zideºte
nitãþilor româneºti din curbura interioarã a Carsuflete, slujitor al altarului Bisericii strãpaþilor ºi cuprinde rubrici cu tematicã teologicã,
moºeºti cu inima curatã ºi sfinþitã, ºi prin neistoricã ºi culturalã.
voinþele vieþii cãlugãreºti, Prea Sfinþenia Sa este o
. Directorul Editurii „Grai Romanesc” a
pildã vie de slujire a bisericii ºi neamului nostru
Episcopiei Ortodoxe a Covasnei ºi Harghitei
românesc.
În anul 2001, Episcopia a înfiinþat editura
Î.P.S. Pimen
„Grai Românesc”, care editeazã revista episArhiepiscop al Sucevei ºi Rãdãuþilor
copiei, Pastoralele de Paºti ºi de Crãciun, dar ºi
alte lucrãri.
ubitul nostru vlãdicã Ioan este ºi va rãmâne
Dintre realizãrile editoriale de excepþie,
în eparhia pe care o pãstoreºte un dac care nu
apãrute cu binecuvântarea, implicarea nemijºtie sã dea înapoi. Prea Sfinþia Sa, prin tot ceea ce
locitã ºi sub coordonarea Î.P.S. menþionãm
face ºi va face, rãmâne în istorie un munte al
sintezele monografice Românii din Covasna ºi
românismului ardelean, pe care nici o vijelie nu-l
Harghita. Istorie. Bisericã. ªcoalã. Culturã,
poate muta din loc.
Editura Grai Românesc, Miercurea-Ciuc, 2003
ºi O candelã în Carpaþi. 15 ani de la înfiinþarea
Î.P.S. Ioachim
Episcopiei Ortodoxe a Covasnei ºi Harghitei,
Episcop al Huºilor
Editura Grai Românesc, Miercurea-Ciuc, 2010
3. Promotor, organizator ºi susþinãtor
Sesiunea Naþionalã de Comunicãri ºtiinþifice
al unor manifestãri culturale, ºtiinþifice ºi de
„Românii din S-E Transilvaniei. Istorie. Culspiritualitate ortodoxã, dintre care menþionãm turã. Civilizaþie”.
Universitatea de Varã de la Izvorul Mureºului ºi
La toate ediþiile acestor manifestãri au
participat nume de marcã ale istoriei ºi culturii
celaºi dar îl facem (distincþia Mitropoliei
româneºti, precum ºi cercetãtori, arhiviºti, muArdealului „Crucea ºagunianã”) celui
zeografi, profesori, preoþi, sociologi, etnografi
mai apropiat colaborator al nostru, P.S. Ioan
din principalele centre culturale ale þãrii ºi din
Selejan, în semn de aleasã preþuire pentru deosebita
judeþele Covasna ºi Harghita.
lucrare pastoralã pe care o desfãºoarã într-o EpisÎ.P.S. Ioan este autorul a numeroase stucopie misionarã ºi pentru statornicia Prea Sfinþiei
dii, articole ºi precuvântãri. În toþi aceºti ani, cu
Sale în Mitropolia Ardealului.
sprijinul ºi binecuvântarea Sfinþiei sale au apãrut mai multe volume de studii teologice, de
Î.P.S Laurenþiu Streza,
istorie, etnografie, sociologie, memorialisticã ºi
Mitropolitul Ardealului
publicisticã. Deosebit de apreciate sunt interviurile Înaltpreasfinþitului Ioan apãrute în presa
ãrintele episcop Ioan este omul de care era
scrisã, dar ºi la radio ºi televiziune.
nevoie în aceastã zonã încercatã de vremuri.
Atât în localitãþile din cadrul judeþelor CoPrin dãruirea ºi râvna cu care s-a înhãmat la
vasna
ºi Harghita cât ºi în numeroase localitãþi
munca misionarã rãmâne un exemplu. Viaþa spidin þarã ºi strãinãtate, Î.P.S. Ioan a participat la
ritualã ºi edilitarã a Eparhiei a fãcut paºi mari
sesiuni de comunicãri, simpozioane, colocvii,
înainte.
evocãri, vernisãri de expoziþii, olimpiade ºi conÎ.P.S. Andrei Andreicuþ,
cursuri ºcolare, lansãri de cãrþi ºi a susþinut un
Mitropolitul Clujului, Albei Iulia,
mare numãr de conferinþe.
Criºanei ºi Maramureºului
În anul 2005, a fost instalat un releu radio
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4. Sprijinitor ºi coordonator
de programe sociale
Activitãþi Social-Caritative
În cadrul Episcopiei Covasnei ºi Harghitei
funcþioneazã, cu binecuvântarea ºi sprijinul
Prea Sfinþitului Ioan, Asociaþia de binefacere
„Sfânta Iustina” cu sediul pe teritoriul mãnãstirii de maici Mãrcuº, judeþul Covasna. Scopul
Asociaþiei este creºterea ºi educarea în spirit
religios creºtin-ortodox, protejarea pânã la vârsta
majoratului a copiilor de sex feminin abandonaþi
la maternitate, provenind de la Centrul de Plasament „Micul Prinþ” Braºov.
Episcopia a primit, în anul 2004, din partea Patriarhiei Ortodoxe a Greciei (Organizaþia
pentru dezvoltarea Solidaritãþii), o donaþie constând în fructe ºi legume. La iniþiativa IPS Ioan,
acestea au fost valorificate cu sprijinul Combinatului de la Râureni, Vâlcea ºi, prin grija Prea
Sfinþiei Sale, în cadrul programului social „Solidaritate creºtinã”, au fost distribuite unui numãr mare de instituþii (episcopii, spitale, primãrii, fundaþii, grãdiniþe, creºe, licee ºi ºcoli)
din eparhie ºi din þarã. Aceste instituþii au beneficiat astfel de aceste ajutoare umanitare (legume, fructe, conserve, ulei, zahãr) în valoare
de 2,5 miliarde lei vechi.
În anul 2005, Episcopia Ortodoxã a Covasnei ºi Harghitei a donat un numãr de 6 aparate de dializã Spitalului Judeþean din oraºul
Miercurea-Ciuc. Episcopia Ortodoxã a Covasnei ºi Harghitei este implicatã, an de an, în
diferite programe sociale, sub genericul „DAR
DIN DAR SE FACE RAI”, prin care se acordã
sprijin financiar ºi material familiilor cu posibilitãþi materiale sub nivelul mediu de trai, fãrã
deosebire de etnie.
Activitatea ei de asistenþã socialã se desfãºoarã în colaborare cu unitãþile ºcolare, cãminele de bãtrâni, centrele de plasament pentru
copii ºi cu parohiile din cadrul Eparhiei, care au
o evidenþã a persoanelor ce trebuie asistate din
punct de vedere social. În anul 2007, Episcopia
Ortodoxã a Covasnei ºi Harghitei, în colaborare
cu S.C. Ardealul Covasna, de la care a primit o
considerabilã cantitate de produse alimentare
(pateu ficat) în valoare de 300 mii lei, a distribuit familiilor nevoiaºe-prin parohii, primãrii
ºi ºcoli, spitalelor judeþene, municipale, liceelor, seminariilor teologice, grãdiniþelor, orfelinatelor, azilelor ºi Instituþiilor de Asistenþã So-

umnezeu însã ne-a mai oferit un dar, evocat
D
deja: acela de a-l cunoaºte, o datã mai mult,
pe pãrintele Ioan, împreunã petrecând în acele zile la
Ierusalim. Sã întâlneºti, sã asculþi pe cercetãtor în
domeniul arheologiei, repetãm, al arheologiei biblice
a Locurilor Sfinte, unice pentru conºtiinþa umanã;
sã-l auzi tâlcuind pe un învãþat, dezvãluind tainele
descoperirilor dumnezeieºti în atâtea zidiri, tâlcuindu-le ºi ºtiinþific, ºi duhovniceºte; ºi totodatã, cu ochii
inginerului (monahul de acum fusese mai înainte
inginer). Aºadar, contemplând asemenea icoane sfinte, cu ochii inginerului, ºi nu numai…Un arhitect
contemplã existenþa – o existenþã, în proiectul ei, inginerul, în înfãptuirea tehnicã a proiectului. Pãrintele Ioan
avea în chip firesc ochi ºi de arhitect, ºi de inginer.
Pãrintele Galeriu
(2001)

u se poate scrie istoria contemporanã a unui
N
spaþiu central al României, precum judeþele
Covasna ºi Harghita, fãrã a evoca personalitatea ºi
activitatea Prea Sfinþitului Ioan Selejan, episcop al
acestor locuri cu atâta rezonanþã în prezentul naþional. Un inginer specializat în instalaþii ºi automatizãri - deci un intelectual pragmatic ºi activ - dublat
de un teolog cu doctoratul la Ierusalim - aºadar un
cãrturar ºcolit la cultura cea înaltã a trecutului cel mai
spiritualizat - bihoreanul Ioan Selejan e, deopotrivã, un
ctitor, un misionar ºi un luptãtor.
Acad. Rãzvan Theodorescu

rea Sfinþia Sa Ioan Selejan are darul de a
P
pune suflet în tot ce înfãptuieºte. ªi pentru cã
sufletul este nemuritor, nemuritoare va rãmâne ºi
opera pe care a fãurit-o ºi pe care îi dorim s-o continue
încã mulþi ani, spre binele poporului nostru de pe aceste
meleaguri ºi spre slava Bisericii noastre strãmoºeºti.
Acad. Radu P. Voinea

reasfinþitul Ioan Selejan înalþã monumente
P
ale cugetãrii adânci ºi senine, ale bunãtãþii ºi
toleranþei, ale credinþei ºi iubirii de neam. Puþini
sunt acei care cuprind în viaþa lor un moment al
timpului în care au trãit, devenind chiar întruparea
acelui timp. În ei se rãsfrâng vremurile ºi aspiraþiile
oamenilor, precum în lacurile munþilor, frumuseþile
care le înconjoarã.
Acad. Horia Colan,
Cluj-Napoca

i lui Nicolae Iorga i-ar fi plãcut frumoasa
ª
limbã româneascã rostitã de Preasfinþitul
Ioan Selejan.
Prof. univ. dr. Valeriu Râpeanu
(Vãlenii de Munte, 2009)
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care permite recepþionarea în zona Topliþei a
postului de radio creºtin Trinitas de la Iaºi,
pentru care s-au cheltuit aproximativ 340
milioane lei.
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rebuie înþeles cã nu este vorba acum de elogiul
unui arhiereu (fapt secundar), ci de evidenþierea unui mod evanghelic de implicare în istorie ºi
de asumare a responsabilitãþii în faþa semenilor ºi a
lui Dumnezeu. Prin el ºi prin colaboratori apropiaþi
lucreazã Dumnezeu ºi Biserica Sa acolo, zidind
biserici ºi mãnãstiri, în ciuda unor forþe umane
restrânse ºi a unor mijloace materiale destul de
modeste. Este ca ºi cum ai fixa cu arbori un teren ce
stã sã se povârneascã.

T
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Costin Nicolescu, Bucureºti

n anul 1994, Dumnezeu l-a ales sã-i dea spre
Î
pãstorire þinutul românesc cu cele mai grele
probleme. În toþii aceºti ani P.S. Ioan luptând cu
sabia smereniei creºtineºti ºi a înþelepciunii a obþinut
rezultate de excepþie, impunându-se printre ierarhii
Bisericii noastre – personalitãþi cu o înzestrare atât
de aleasã – ca un veritabil primus inter pares”.
Prof. univ. dr. Ioan Coja

n acest deceniu, P.S. Ioan Selejan s-a dovedit a
Î
fi un adevãrat apostol, a ctitorit cu pricepere ºi
cu tenacitate, atât în sufletele credincioºilor încredinþaþi spre pãstorire, cât ºi în sporirea patrimoniului bisericesc, prin numeroasele ºi remarcabilele
opere de conservare ºi restaurare, prin ridicarea a noi
lãcaºuri de închinãciune”
Prof. univ. Valer Dorneanu,
Bucureºti

e aceea preþuim, deopotrivã, cãrturarul ºi
D
constructorul, ierarhul ºi liderul de necontestat
al românilor din Arcul intracarpatic, modestia ºi
demnitatea sa, strãdania depusã cu sârguinþã, rãbdare, îndrãznealã, dârzenie, pragmatism ºi optimism, dar ºi proiectele îndreptate spre viitor, spre cele
ce aºteaptã sã fie împlinite, pentru pãstrarea ºi
afirmare identitãþii naþionale, lingvistice ºi confesionale a românilor din Covasna ºi Harghita.
Din mesajul arhiviºtilor români semnat de
Prof. univ. Ioan Scurtu, Prof. univ. Corneliu
Mihail Lungu, Dr. Ioan Lãcãtuºu
(2004)

ai mult decât în oricare altã parte a pãM
mântului românesc, în Harghita ºi Covasna Biserica Ortodoxã Românã este naþionalã. În
condiþiile procesului continuu de maghiarizare, de
purificare etnicã a zonei - românilor din Harghita ºi
Covasna le-a rãmas o singurã instituþie în jurul
cãreia pot sã se adune, pentru a lupta ca sã-ºi
pãstreze naþionalitatea - Biserica Ortodoxã. ªi
aceasta ºi-a îndeplinit misiunea. A putut sã o facã
mai ales datoritã celui care, din 1994, o conduce Prea Sfinþitul Ioan Selejan.
Prof. univ. dr. Petre Þurlea, Ploieºti

cialã pentru protecþia copilului, fundaþiilor din
judeþele Eparhiei noastre ºi ale altor eparhii.
Printre beneficiarii acestui program social s-au
numãrat ºi sinistraþii din Tecuci.
Înaltpreasfinþitul Ioan s-a implicat în mod
direct, în vederea prevenirii implicãrii premature în muncã a copiilor, a exploatãrii lor precum ºi în gãsirea celor mai bune cãi de prevenire
a abandonului ºcolar. Ajutorarea unor copii lipsiþi de dragostea pãrinþilor este un aspect important care face parte din obiectivele social-filantropice ale Episcopiei Covasnei ºi Harghitei.
Sunt în atenþia ei, centrele din localitãþile Olteni
ºi Întorsura Buzãului, precum ºi cel de la Mãnãstirea Mãrcuº în care s-au desfãºurat acþiuni
concrete în vederea satisfacerii nevoilor de afecþiune ale copiilor din aceste instituþii. Astfel,
prin toate aceste programe sociale derulate de
Episcopie au fost distribuite, îmbrãcãminte, alimente ºi detergent în valoare de aprox.
1.000.000 lei.
Cu binecuvântarea Preasfinþitului Ioan, în
cursul lunii octombrie 2008, au fost efectuate un
numãr de 150 de anchete sociale, în toate parohiile Protopopiatului Ortodox Topliþa. Prin aceste anchete s-a urmãrit identificarea persoanelor ºi familiilor nevoiaºe din Protopopiatul
Topliþa, actualizarea unei baze de date a cazurilor sociale avute în vedere de Biroul de
Asistenþã Socialã a Centrului Eparhial, precum
ºi soluþionarea, dupã caz ºi posibilitãþi financiare, a acestor cazuri sociale.
Între cazurile sociale identificate, s-a evidenþiat un caz mai special. Este vorba despre o
familie din Topliþa, cu situaþie financiarã precarã, formatã din 9 membrii (pãrinþii ºi cei 7
copii, cu vârste cuprinse între 16 ani ºi un an ºi
jumãtate). Aceºtia trãiau într-o locuinþã improvizatã, situatã intre malul râului Mureº ºi calea
feratã, expuºi inundaþiilor, fãrã electricitate ºi
apã curentã. La iniþiativa ÎPS Ioan, a fost construitã o casã socialã pentru aceastã familie.
Primãria a pus la dispoziþie terenul, iar PS Ioan a
coordonat lucrãrile de construcþie ºi amenajare.
Întreaga construcþie, formatã din douã încãperi,
a fost ridicatã în doar trei zile, în perioada 10-12
noiembrie 2008. Echipele de muncitori au fost
formate din personal civil ºi monahal aparþinând
Mãnãstirii Sfântul Ilie, Topliþa, Mãnãstirii
Doamnei, Mãnãstirii Valea Mare ºi Mãnãstirii
Sfântul Nicolae din Miercurea-Ciuc.
Activitatea internaþionalã
Dintre participãrile IPS Ioan la evenimente religioase internaþionale amintim:
. 24-27 ianuarie 2002 – a participat la
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n Episcop e un Episcop, nu e un zidar, nu
un tâmplar, care-ºi petrece viaþa într-un
ºantier. ªi totuºi, acest Manole modern a reuºit sã
punã laolaltã mistria ºi rugãciunea.

U

Angela Bârsan, Miercurea Ciuc

duhovnicesc, Sfinþia Sa, ca un adevãrat vizionar, a
iniþiat ºi dezvoltat viaþa ºtiinþificã în zona pe care o
pãstoreºte, ridicând-o la rangul unui înalt Centru de
culturã, ºtiinþã ºi cunoaºtere a vieþii spirituale trãitã
ºi conservatã în arhive, în memoria colectivã în
descoperirile arheologice din neguri de istorie ale
comunitãþilor din Covasna ºi Harghita.
Dr. Maria Cobianu-Bãcanu, Bucureºti

n ierarh modern, harismatic, un om de
U
acþiune de care Biserica Ortodoxã Românã
are atâta nevoie.”
Sânziana Pop, Bucureºti

ãrintele Episcop Ioan Selejan va intra, cu
P
siguranþã, în legendã pentru spiritul sãu de
constructor de suflete ºi luptãtor pentru întregirea
bazei materiale a eparhiei.”
Valentin Borda
Bucureºti, (2001)

ste omul providenþial, de activitatea cãruia
E
se leagã renaºterea ºi reconstrucþia Ortodoxiei în cele douã judeþe, revenirea la normalitate în
credinþã ºi încurajarea susþinutã a pãcii sociale, a
convieþuirii fireºti, în frãþietate creºtinã, dintre români ºi secui. (…) Rar mi-a fost dat sã ascult ºi sã
consemnez gândurile unui om atât de organizat, de
harnic ºi de luminat precum P.S. Ioan Selejan.
Ion Longin Popescu,
Bucureºti

rin deschiderea sa faþã de oameni, în general,
P
faþã de celelalte etnii ºi religii, prin viziunea
creºtinã de un umanism profund ºi sincer, P.S.
Pãrinte Episcop IOAN al Covasnei ºi Harghitei
era numit, încã la sfârºitul mileniului II, Episcopul
mileniului trei.
Preot Consilier Dimitrie Panaite,
Miercurea-Ciuc

ace sufleteascã, liniºte, modestie, înþelegere, o
P
imensã capacitate de muncã întru afirmarea
credinþei neamului românesc, sunt doar câteva din
trãsãturile Prea Sfinþiei sale ca om. Restul e simþire,
lucru pe care cuvintele nu-l pot exprima în întregime.
Prof. Rodica Pârvan
Asociaþia Pedagogilor Români din Covasna
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m de aleasã culturã, mânuitor al unei limbi
O
române calde, sensibile ºi catifelate, prin utilizarea cu mãiestrie a metaforei ºi a bunului sfat
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„Ziua de rugãciune pentru pacea în lume”, eveniment organizat la Assisi (Italia) de cãtre Oficiul de Celebrãri Liturgice al Vaticanului, de
faþã fiind ºi Papa Ioan Paul al II-lea
. 11-16 iulie 2002 – împreunã cu o delegaþie BOR, în frunte cu PF Teoctist, participã
la hirotonia ºi instalarea ca Arhiepiscop al românilor din SUA ºi Canada a PS Nicolae
Condrea, Montreal (Canada)
. 30 august - 4 septembrie 2002 – face
parte din delegaþia BOR aflatã în vizitã ecumenicã la Palermo (Italia); vizita la Cimitirul
Mãnãstirii Capucinilor din Palermo, cãutând rãmãºiþele pãmânteºti ale patriotului român
Nicolae Bãlcescu.
. În perioada 3-6 februarie 2005, Prea
Sfinþitul Ioan participã, alãturi de 100 de episcopi din 40 de þãri ortodoxe, la Roma, la conferinþa cu tema „Creºtinii ºi pãstorii pentru Biserica de mâine - Curajul unui nou umanism”.
. Înaltpreasfinþitul Pãrinte Arhiepiscop
Ioan, ca delegat al Patriarhiei Ortodoxe Române
a participat la Cracovia (Polonia), la Conferinþa
mondialã cu tema „Pacea în contextul actual
mondial” din 6-9 septembrie 2009, organizatã
de Comunitatea Sant Egidio din Italia. Întrunirea ºi-a propus identificarea unor soluþii în
vederea aplanãrii conflictelor existente pe plan
mondial.
În perioada 11 -13 septembrie 2011, Î.P.S.
Ioan a participat la cea de-a XXV–a Întâlnire Internaþionalã pentru Pace a reprezentanþilor Marilor Religii ale lumii, organizatã de Comunitatea Sant Egidio la München, cu tema
„Destinaþi la convieþuire”. Între participanþii la
acest eveniment s-au numãrat ºi Preafericitul
Pãrinte Patriarh Daniel, Dl. Christian Wulf, Preºedintele Germaniei ºi D-na Angela Merkel,
Cancelarul Germaniei. Miercuri, 14 septembrie
2011, Î.P.S. Ioan a slujit la Nürnberg, Germania,
Sfânta Liturghie alãturi de ÎPS Serafim,
Mitropolitul Germaniei, Europei Centrale ºi de
Nord.
Funcþii, distincþii ºi titluri
. Pentru „slujirea cu cinste, evlavie ºi dragoste de oameni a Cuvântului lui Dumnezeu”, la
1 Decembrie 2001, cu ocazia Zilei Naþionale a
României, prin decret prezidenþial, Prea Sfinþitului Pãrinte Episcop Ioan i-a fost conferit Ordinul Naþional „Serviciul Credincios” în gradul
de Comandor;
. Preºedinte de onoare al Despãrþãmântului ASTRA Covasna-Harghita;
. Preºedinte de onoare al Forumului Civic al Românilor din Harghita ºi Covasna;
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. Premiul de excelenþã acordat de revista
Formula AS din Bucureºti, pentru activitatea
depusã pe tãrâmul spiritualitãþii ortodoxe, februarie 2002;
. Premiul de excelenþã acordat de Redacþia ziarului Obiectiv din Braºov, 2003;
. Distincþia „Filocalia” ºi „Diplomã de
Excelenþã”, acordatã de Asociaþia Comunitarã a
Românilor din Miercurea-Ciuc, 2003, „pentru
contribuþia adusã la pãstrarea ºi afirmarea culturii
ºi spiritualitãþii românilor din judeþul Harghita”.
. „Diploma de excelenþã”, acordatã de
Radio Târgu Mureº, ianuarie 2005, pentru con-

tribuþia adusã la organizarea Sesiunii naþionale
de comunicãri ºtiinþifice „Românii din sud-estul
Transilvaniei. Istorie, culturã, civilizaþie”.
. La 28 mai 2007, Înaltpreasfinþitul Ioan
a primit Crucea ªagunianã, cea mai înaltã distincþie a Mitropoliei Ardealului, pentru lucrarea
pastoral-misionarã, culturalã ºi filantropicã de
care se bucurã credincioºii ortodocºi din judeþele Covasna ºi Harghita, ce i-a fost acordatã de
ÎPS Laurenþiu, Mitropolitul Ardealului.
. În octombrie 2001, ÎPS Ioan a primit titlul
de cetãþean de onoare al comunei Barcani, Covasna.

n aceastã parte a þãrii, care a fost vitregitã ºi
Î
sãrãcitã, de-a lungul timpului, de una dintre cele
mai sfinte podoabe ale ei - limba strãmoºeascã, ÎPS

energii ºi resurse nebãnuite în popor, în toþi cei care au
ajuns sã-l cunoascã, oameni simpli sau demnitari,
reuºind într-un timp atât de scurt sã rezideascã aici, în
Ioan ne-a învãþat sã o folosim în rugãciune, cântând Covasna ºi Harghita.
ceea ce îngerii i-au învãþat pe oameni în chip minunat:
Avocat Ioan Solomon
„Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fãrã de
Preºedintele Ligii Cultural-Creºtine
moarte, miluieºte-ne pe noi”. Acesta, ºi nu altul, este
„Andrei ªaguna”
imnul arhieresc pe care nu numai cã îl aude, dar îl ºi
cântã Prea Sfinþitul Ioan cu noi, credincioºii sãi,
n popor se spune ca omul sfinþeºte locul. Noi
arãtând cã privirea ºi sufletul nostru întreg trebuie
putem afirma cã P.S. Ioan , înainte de a sfinþii
îndreptate într-o singurã direcþie - Dumnezeu. Blân- tot ceea ce a ctitorit, a tãmãduit rãni adânci, a trezit
deþea chipului vlãdicului nostru, dar ºi hotãrârea ne- speranþe acolo unde era deznãdejde ºi a înveºnicit ceea
strãmutatã de a apãra adevãrul ºi credinþa strãbunã ce era supus distrugerii. Printr-o pãstorire exemplarã,
nasc în sufletul meu un gând ce aº dori sã nu îl uit care înglobeazã într-o formã actualizatã, experienþele
niciodatã: „Slavã Þie, Doamne, pentru cã nu ne-ai marilor ierarhi ortodocºi români, Vlãdica Ioan întruuitat ºi ne-ai trimis ºi nouã, la ceas de cumpãnã, pe un chipeazã imaginea „episcopului mileniului III”.
smerit apostol al iubirii Tale”.
Dr. Ioan Lãcãtuºu,

Î

Preot dr. Ciprian-Ioan Staicu,
Consilier cultural, Sfântu Gheorghe

u chipul desprins parcã din fresca mãnãstirilor, Prea Sfinþitul primeºte, ca om al unui
prezent cu arderi intense, elemente ce-l definesc inconfundabil în acest prezent: vivacitatea, neastâmpãrul
faptei, bunãtatea ºi ºãgãlnicia privirii, gravitatea vorbelor tensionate de complexitatea situaþiilor, dar ºi
bunãtatea ºi sfãtoºenia calmã, transilvanã, cu care te
povãþuieºte pentru ca fapta ta sã placã oamenilor ºi lui
Dumnezeu deopotrivã.”

C

Gheorghe Tatu,
fost prefect al Judeþului Covasna

ãstorirea Preasfinþiei Sale, binecuvântatã preP
cum ploaia aºteptatã de seminþele ºi iarba
câmpiei arse de secetã, ºi-a arãtat de îndatã ºi pe deplin

Sfântu Gheorghe

r. Ioan a fost ales pentru a duce crucea neaP
mului românesc din inima Ardealului, cruce pe
care a incastrat-o pentru totdeauna în ceea ce s-a
reclãdit material sau spiritual în noi, cu binecuvântarea Sa, în anii de fiinþare a Episcopiei noastre ºi sub
semnul cãreia oficiazã zilnic liturghia ortodoxã: lucrarea - împreunã în comunitatea româneascã de pe
meleagurile acestea, prin care se ctitoreºte noi simboluri
ale dãinuirii ºi izbãvirii noastre.
Prof. Petre Strãchinaru, Sf. Gheorghe

a întâiul stãtãtor în scaunul episcopal al CoC
vasnei ºi Harghitei, aþi fost cel care a reaprins
candela credinþei noastre strãbune, unde ea abia mai

pâlpâia, sau era chiar stinsã, redându-ne putere ºi
speranþã, spre a fi putea înfrunta vitregiile pe care
roadele, aducând renaºterea primãverii ºi speranþei în românii covãsneni ºi harghiteni sunt sortiþi sã le trãsufletele creºtinilor ortodocºi de aici Prin forþa ºi harul iascã în propria lor þarã, fãrã voia lor.”
Prof. Ilie ªandru, Topliþa
deosebit ale personalitãþii sale, a reuºit sã focalizeze
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entru cei care insistã, cu o consecvenþã demnã de o cauzã mai bunã,
pentru obþinerea autonomiei pe criterii etnice a aºa-zisului „Þinut secuiesc”, fãrã a
þine cont de istoria, valorile ºi interesele populaþiei româneºti din zonã, le reamintim câteva
argumente care vorbesc elocvent despre necesitatea pãstrãrii caracterului multietnic ºi pluriconfesional al acestor binecuvântate meleaguri
din inima României. Vom prezenta din ªematismul Episcopiei Ortodoxe a Covasnei ºi Harghitei, bisericile româneºti vechi existente ºi azi
în judeþele Covasna ºi Harghita (construite în
secolele XVIII ºi XIX), cu precizarea cã, pânã la
Decretul de toleranþã emis de împãratul Francisc
Iosif al II-lea în anul 1781, românii ortodocºi nu
au avut dreptul de a construi biserici din piatrã.
Dupã aceastã datã, doar comunitãþile ortodoxe
care aveau un minim de 100 de familii de credincioºi, puteau sã-ºi zideascã locaºuri de cult.
În aceste condiþii, majoritatea bisericilor româneºti existente în judeþele Covasna ºi Harghita,
sunt ridicate pe locul vechilor locaºuri de cult
ortodox construite din lemn.
Nu prezentãm bisericile ortodoxe construite în cele douã judeþe, dupã înfãptuirea Marii
Uniri, când aceste biserici, dupã secole de intoleranþã, au fost înãlþate ºi cu sprijinul Statului
Român, ci doar pe cele construite pânã la Unirea
din 1 decembrie 1918. Se poate astfel pune în
evidenþã efortul fãcut de cele peste 50 de comunitãþi româneºti din Arcul intracarpatic
pentru a-ºi asigura instituþiile necesare pãstrãrii
identitãþii lor naþionale ºi confesionale.
I. Biserici existente, construite în secolele XVIII ºi XIX
A. Judeþul Covasna: „Sf. Nicolae” Aita
Mare (1866), „Sf. Nicolae” Barcani (1896), „Adormirea Maicii Domnului” Belin (1776), „Sf.
Nicolae” Bixad (1835), „Sf. Nicolae” Breþcu
(1783), „Sf. Gheorghe” Cernatul de Jos (1782),
„Sfinþii Ap. Petru ºi Pavel” Chichiº (sec. al
XVIII-lea), „Sf. Nicolae” Cãpeni (1712), „Sf.
Nicolae” Covasna (1794-1800), „Adormirea
Maicii Domnului” Dobârlãu (1795), „Sf. Du-

mitru” Dobolii de Jos (1895), „Sf. Nicolae”
Ghelinþa (1880), „Schimbarea la faþã” Hãghig
(1854), „Sf. Gheorghe” Întorsura Buzãului (1848),
„Sfinþii Ap. Petru ºi Pavel” Lisnãu (1813), „Sf.
Dumitru” Mãrcuº (1864), „Adormirea Maicii
Domnului” Mãrtãnuº (1796), „Sf. Nicolae”
Micfalãu (1878), „Naºterea Maicii Domnului”
Ozun (1830), „Cuvioasa Paraschiva” Pãpãuþi
(1814), „Sf. Gheorghe” municipiul Sf.
Gheorghe (1790), „Adormirea Maicii Domnului” Tg. Secuiesc (1754), „Sfinþii Arhangheli
Mihail ºi Gavriil” Valea Mare (1793), „Sf. Teodor Stratilat” Vâlcele (1843), „Sfinþii Arhangheli Mihail ºi Gavriil” Vârghiº (1814), „Sfinþii
Arhangheli Mihail ºi Gavriil” Zagon (1814),
„Adormirea Maicii Domnului” Zãbala (1777).
La acestea se adaugã bisericile „Sf.
Gheorghe” Bãþani (1900), „Sf. Gheorghe” Aita
Medie (1903), Araci – capelã amenajatã în fostã
casã culturalã – 1910, construite la începutul
secolului XX
B. Judeþul Harghita: „Sf. Nicolae”
Bilbor (1800), „Sf. Arhangheli Mihail ºi
Gavriil” Bodogaia (1700), „Sf. Mucenic
Gheorghe” Ciucsângeorgiu (1840), „Sf. Apostoli Petru ºi Pavel” Crãciunel-Mereºti (1877),
„Sf. Nicolae” Eliseni (1887), „Adormirea
Maicii Domnului” Frumoasa (1879), „Adormirea Maicii Domnului” Gãlãuþaº (1791),
„Naºterea Maicii Domnului” Gheorghieni
(1900), „Sf. Arhangheli Mihail ºi Gavriil”
Imper (1884), „Sf. Arhangheli Mihail ºi
Gavriil” Joseni (1850), „Sf. Nicolae” Lãzãreºti
(1711), „Sf. Nicolae” Porumbenii Mari (1787),
„Sf. Arhangheli Mihail ºi Gavriil” Sãcel (1847),
„Sf. Arhangheli Mihail ºi Gavriil” Sândominic
(1787), „Sf. Arhangheli Mihail ºi Gavriil”
Topliþa (1867), „Sf. Mucenic Gheorghe” Uilac
(1784), „Adormirea Maicii Domnului” Vidacut
(1868), „Sf. Arhangheli Mihail ºi Gavriil”
Voºlobeni (1864), „Naºterea Maicii Domnului”
Mãnãstirea Doamnei (1658). La acestea se
adaugã bisericile din: Barasãu (com. Corbu),
Livezi, Sãrmaº ºi Subcetate construite în
perioada 1900-1912.

(Românii din Covasna ºi Harghita. Istorie. Bisericã. ªcoalã. Culturã. Editura „Grai Românesc”, Miercurea-Ciuc,
2003, volum tipãrit cu binecuvântarea, sprijinul ºi coordonarea Înaltpreasfinþitului Ioan, Arhiepiscopul Episcopiei
Covasnei ºi Harghitei, de Ioan Lãcãtuºu, Vasile Lechinþan, Violeta Pãtrunjel, p.p. 721 -727)
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Bisericile vechi româneºti,
din Episcopia Covasnei ºi Harghitei
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Biserica „Sf. Nicolae”, Bãcel, 1885-1889

Biserica „Sf. Nicolae”, Aita Mare, 1866

Biserica „Sf. Nicolae”, Barcani, 1896

Biserica „Ad. Maicii
Domnului”, Belin, 1776

Biserica „Sf. Nicolae”,
Bixad, 1835

Biserica „Sf. Nicolae”, Cãpeni, 1712

Biserica „Sf. Nicolae”,
Breþcu, 1783

Biserica „Sf. Dumitru”,
Dobolii de Jos, 1895

Biserica „Sf. Apostoli Petru ºi Pavel”,
Lisnãu, 1813

BISERICI VECHI ROMÂNEªTI ÎN JUDEÞUL COVASNA
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Biserica „Sf. Nicolae”, Ghelinþa, 1880

Biserica „Sf. Gheorghe”,
Cernatul de Jos, 1782

Biserica „Sf. Nicolae”,
Covasna, 1794-1800

Biserica „Schimbarea la faþã”, Hãghig, 1854

Biserica „Naºterea Maicii
Domnului”, Ozun, 1830

Biserica „Sf. Gheorghe”,
Întosura Buzãului, 1848

Biserica „Sf. Dumitru”,
Mãrcuº, 1864

BISERICI VECHI ROMÂNEªTI ÎN JUDEÞUL COVASNA
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Biserica „Adormirea Maicii Domnului”,
Dobârlãu, 1795

ROMÂNII DIN COVASNA ªI HARGHITA

Biserica „Sf. Apostoli Petru ºi Pavel”,
Chichiº, sec. XVIII
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Biserica „Adormirea Maicii Domnului”,
Mãrtãnuº, 1796
Biserica „Adormirea Maicii
Domnului”, Tg. Secuiesc, 1754

Biserica „Sf. Arhangheli Mihail
ºi Gavriil”, Valea Mare, 1793

Biserica „Sf. Nicolae”, Micfalãu, 1878
Biserica „Sf. Teodor
Stratilat”, Vâlcele, 1843

Biserica „Adormirea Maicii
Domnului”, Zãbala, 1777

Biserica
„Sf. Arhangheli
Mihail ºi
Gavriil”,
Vârghiº, 1814

Biserica „Cuvioasa Paraschiva”,
Pãpãuþi, 1814

Biserica „Sf. Gheorghe”,
Sfântu Gheorghe, 1790

„Sf. Arhangheli Mihail ºi Gavriil”,
Zagon, 1814

BISERICI VECHI ROMÂNEªTI ÎN JUDEÞUL COVASNA
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Biserica „Sf. Arhangheli Mihail ºi Gavriil”,
Bodogaia, 1700

Biserica
„Sf. Nicolae”,
Eliseni, 1887

Biserica „Adormirea
Maicii Domnului”,
Frumoasa, 1879
Biserica „Sf. Arhangheli Mihail ºi Gavriil”,
Joseni, 1850

Biserica „Naºterea Maicii
Domnului”,
Gheorghieni, 1900

Biserica„Sf. Arhangheli
Mihail ºi Gavriil”,
Imper, 1884

Biserica
„Sf. Arhangheli Mihail ºi Gavriil”,
Poian, 1762

BISERICI VECHI ROMÂNEªTI ÎN JUDEÞUL HARGHITA
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Biserica „Sf. Arhangheli Mihail ºi Gavriil”,
Sândominic, 1787
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Biserica „Sf. Nicolae”, Bilbor, 1800
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Biserica „Sf. Mihail ºi
Gavriil, Topliþa, 1867

Biserica „Sf. Dimitrie”,
Subcetate

Biserica „Sf. Nicolae”,
Lãzãreºti, 1711

Biserica „Sf. Nicolae”,
Porumbenii Mari, 1787

Biserica „Sf. Mucenic
Gheorghe”, Uilac, 1784

Biserica „Sf. Mihail ºi
Gavriil, Voºlobeni, 1864

Biserica „Sf. Mucenic Gheorghe”,
Ciucsângiorgiu, 1840

Biserica „AdormireaMaicii Domnului”,
Gãlãuþaº, 1791

Biserica „Sf. Arhangheli Mihail ºi Gavriil”,
Sãcel, 1847

Biserica „AdormireaMaicii Domnului”,
Tulgheº, 1882

Biserica
„Adormirea
Maicii
Domnului”,
Vidacut,
1868
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Biserici româneºti distruse ºi dispãrute în timpul
ocupaþiei fasciste ungare ºi a regimului comunist

rãmaºi fãrã preot au fost siliþi sã treacã la confesiunile de expresie maghiarã.
7. Biserica ortodoxã din Herculian. A
fost construitã ºi pictatã între 1935-1937, iar
sfinþirea ei a fost fãcutã de mitropolitul Nicolae
Bãlan. În decembrie 1940 a fost dãrâmatã, iar
ruinele au fost transformate în groapa de gunoi a
satului. (Prin grija P.S. Ioan Selejan, ruinele
sfintei biserici de odinioarã au fost curãþate,
consolidate ºi protejate prin construirea unui
acoperiº).
8. Biserica ortodoxã din Comolãu, comuna Reci. A fost construitã între anii 19381940. În toamna anului 1940 a fost dãrâmatã ºi
arsã pânã la temelie, preotul Ioan Rauca a fost
izgonit din localitate, iar credincioºii au fost
siliþi sã treacã la confesiunile maghiare. (Din
iniþiativa Ligii cultural-creºtine „Andrei ªaguna”
în toamna anului 1997, a fost înãlþatã o troiþã pe
locul fostei biserici). Terenul pe care fusese
construitã biserica a fost atribuit pe baza Legii
18 unui localnic de etnie maghiarã.
9. Biserica ortodoxã din Racoºu de Sus.
A fost construitã între anii 1934-1937 ºi sfinþitã
de cãtre Mitropolitul Nicolae Bãlan în 1937.
Biserica a fost distrusã în decembrie 1940. Pe
locul bisericii a fost ridicatã o grãdiniþã, iar pe
locul Sfântului Altar a fost amplasat atunci, ca
semn suprem de profanare, un W.C. Preotul

Locul fostei biserici din Racoºu de Sus, Covasna

FAMILIA ROMÂNÃ

1. Biserica ortodoxã din Biborþeni. Biserica a fost construitã în perioada 1935-1937.
Sfinþirea s-a fãcut de cãtre Mitropolitul Nicolae
Bãlan, în prezenþa lui Nicolae Iorga, a altor
autoritãþi judeþene ºi locale. În toamna anului
1940 a fost dãrâmatã, preotul Hariton Eºeanu
silit sã pãrãseascã localitatea, iar credincioºii au
fost obligaþi sã treacã la confesiunea reformatã.
Pe locul bisericii a fost amplasatã o cârciumã.
2. Capela greco-catolicã din Comandãu. A fost construitã în perioada interbelicã ºi
distrusã în toamna anului 1940. (În 1999-2000,
pentru credincioºii ortodocºi din localitate s-a
construit o bisericã de lemn sfinþitã de P.S. Ioan
Selejan).
3. Biserica ortodoxã din Cãpeni. A fost
construitã în 1937. În toamna anului 1940 a fost
dãrâmatã, împreunã cu o troiþã amplasatã în
centrul satului. Preotul Nicolae Colceriu a fost
izgonit, iar credincioºii ortodocºi au fost siliþi sã
treacã la confesiuni de expresie maghiarã. (Prin
grija Ligii cultural-creºtine „Andrei ªaguna”, în
1996, pe locul fostei biserici a fost ridicatã o
cruce, sfinþitã de cãtre P.S. Ioan Selejan). În
localitate existã biserica veche, monument istoric de la 1712, care a scãpat furiei din 1940.
4. Capela ortodoxã din Catalina. A fost
construitã în 1939 ºi dãrâmatã în toamna anului
1940, împreunã cu clopotniþa ºi cu troiþa de
lângã capelã.
5. Biserica ortodoxã din Doboºeni. A
fost construitã între 1935-1937. Dupã instalarea
administraþiei maghiare, noile autoritãþi, cu
sprijinul militarilor horthyºti, au obligat credincioºii ortodocºi sã-ºi dãrâme propria bisericã.
(Dupã 1995 ruinele au fost curãþate de tonele de
gunoaie depozitate în decursul anilor, ºi aceste
sfinte relicve au fost consolidate ºi conservate
de cãtre P.S. Ioan Selejan).
6. Biserica ortodoxã din Filia. Construcþia bisericii a început în 1939, a ajuns în 1940
pânã la centura de beton deasupra ferestrelor, iar
în septembrie 1940 noile autoritãþi civile ºi
militare ungare au ras de pe faþa pãmântului
clãdirea neterminatã a bisericii, iar credincioºii

ROMÂNII DIN COVASNA ªI HARGHITA

A. Biserici distruse în anii 1940-1944, în timpul ocupaþiei fasciste ungare
I. Protopopiatele Ortodoxe Sfântu Gheorghe ºi Întorsura Buzãului
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Biserica ortodoxã din Aita Seacã, Covasna

Cruce pe locul bisericii din
Comolãu, com. Reci, Covasna

Biserica greco-catolicã veche din Baraolt, Covasna

Biserica greco-catolicã din Ditrãu,
Harghita

Locul fostei biserici din Turia, Covasna

Biserica românã unitã din Valea
Zãlanului, Covasna

Biserica din Herculian, Covasna

BISERICI ROMÂNEªTI DISTRUSE SAU DISPÃRUTE
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II. Protopopiatele Ortodoxe Miercurea-Ciuc ºi Topliþa
1. Biserica greco-catolicã din Aldea. A romano-catolici ºi unitarieni. Astãzi se mai vãd
fost construitã în 1937, înlocuind pe cea veche, doar ruinele, martore a urgiei din anii Dictatului
atestatã încã din sec. al XVIII-lea. În toamna de la Viena.
anului 1940, biserica a fost distrusã, preotul
8. Capela ortodoxã din Mugeni. ConGheorghe Todoran izgonit, iar credincioºii struitã în perioada interbelicã, a fost distrusã
forþaþi sã treacã la confesiunile maghiare.
dupã 1940.
2. Biserica ortodoxã din Borsec. Con9. Biserica greco-catolicã din Ocland. A
struitã din lemn ºi ctitoritã în 1925 de Patriarhul fost construitã între anii 1937-1939. În septemMiron Cristea, în septembrie 1940 a fost dis- brie 1940 a fost distrusã, iar preotul greco-catrusã. Catapeteasma a fost salvatã de un cre- tolic Augustin Popa izgonit. Din materialele bidincios din Capu Corbului. (Cu sprijinul Epis- sericii dãrâmate, noile autoritãþi au construit
copiei ortodoxe a Covasnei ºi Harghitei ºi a unor atunci un local ºi o salã de gimnasticã.
generoºi sponsori se aflã în construcþie o nouã
10. Biserica ortodoxã „Sf. Dimitrie”, de
bisericã).
lemn din Poiana Veche (comuna Tulgheº),
3. Biserica greco-catolicã din Crãciunel. construitã în 1936, a fost distrusã prin ardere în
A fost construitã în 1935 înlocuind-o pe cea de anul 1943 „de mâni nelegiuite”.
la 1877. Dupã pronunþarea Dictatului de la Viena,
11. Capela greco-catolicã din Satu Mare.
biserica a fost distrusã într-o singurã noapte ºi toþi A fost amenajatã într-o casã privatã în anul
credincioºii trecuþi cu forþa la cultele maghiare.
1937. Dupã 1940, preotul Petru Suciu a fost
4. Biserica greco-catolicã din Ditrãu. A izgonit, iar credincioºii trecuþi la cultele mafost construitã pe locul uneia mai vechi ºi sfin- ghiare.
þitã în 1936. În toamna anului 1940 a fost dãrâ12. Capela ortodoxã din Vlãhiþa. A fost
matã, preotul Eugen Arieºan izgonit, iar credin- ziditã ºi sfinþitã în 1937, cu hramul „Sfinþii
cioºii forþaþi sã treacã la romano-catolicism. (în Apostoli Petru ºi Pavel”. În toamna anului 1940,
1999, Liga Tineretului Ortodox din Sf. Gheor- împreunã cu noua biserica aflatã în construcþie
ghe a solicitat Primãriei autorizaþie pentru ridi- din anul 1939, a fost distrusã, preotul Emil D.
carea unei troiþe, dar solicitarea a fost refuzatã). Colceriu izgonit, iar credincioºii forþaþi sã treacã
5. Capela ortodoxã din Lueta. A fost la confesiunile maghiare. (În anul 1999, P.S.
amenajatã în anul 1933 într-o casã a unui cre- Ioan, cu sprijinul unor generoºi sponsori, a cumdincios român. În toamna anului 1940, a fost pãrat o casã în care s-a amenajat capela-paraclis,
desfiinþatã, iar credincioºi trecuþi la cultele de cu hramul „Sfântul Mucenic Grigore, episcopul
expresie maghiarã
Armeniei” Dupã refuzul consilierilor locali, de a
6. Biserica greco-catolicã din Mãrtiniº. acorda autorizaþie de construcþie pentru o nouã
A fost construitã în 1935, sub pãstorirea preo- bisericã ortodoxã, în final s-a reuºit începerea
tului Ioan Suciu. În 1943, biserica a fost dãrmatã unui nou locaº de cult ortodox).
ºi credincioºi trecuþi cu forþa la Biserica catolicã.
13. Capela ortodoxã din Zetea. În anul
7. Biserica greco-catolicã din Mereºti. 1937, pentru credincioºii ortodocºi din parohie
A fost construitã între 1938-1939, înlocuind pe ºi din filiile Dealul, Târnoviþa ºi Brãdeºti s-a
cea veche. În decembrie 1940 a fost distrusã, construit o capelã ortodoxã, care a fost desfiinpreotul izgonit, iar credincioºii trecuþi cu forþa la þatã în toamna anului 1940.
B. Biserici distruse ºi dispãrute în timpul regimului comunist
I. Protopopiatele Ortodoxe Sfântu Gheorghe ºi Întorsura Buzãului
2. Biserica ortodoxã din Boroºneul
1. Bãþanii Mici. Capela ortodoxã ridicatã
în 1926, care exista încã în 1970, a fost des- Mare. A fost construitã în perioada interbelicã,
fiinþatã.
însã tragicele evenimente din 1940 a fãcut ca

ROMÂNII DIN COVASNA ªI HARGHITA

confesiunile maghiare. (Dupã 1990, reprezentanþii români ai societãþii civile din judeþul Covasna, au solicitat Primãriei locale autorizaþia
pentru amplasarea unei troiþe pe locul bisericii
dãrâmate, obþinând-o doar în 1999, dupã intervenþia românilor din diasporã, fiind înãlþatã ºi
sfinþitã în 8 iulie 2001).

FAMILIA ROMÂNÃ

Ilarie Cãpâlnean a fost izgonit, iar credincioºii
trecuþi cu forþa la confesiunile maghiare.
10. Biserica ortodoxã din Vârghiº. A
fost construitã între anii 1935-1937 ºi sfinþitã de
Mitropolitul Nicolae Bãlan. În septembrie 1940
a fost dãrâmatã pânã la temelie, preotul Ioan
Popa izgonit, iar credincioºii forþaþi sã treacã la
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Locul fostei biserici ortodoxe
din Boroºneu Mare, Covasna

Locul fostei biserici din Mereºti,
Harghita

Biserica greco-catolicã din
Ghiduþ, Harghita

Biserica greco-catolicã din
Mãrtiniº, Harghita

Biserica din Vârghiº, Covasna,
(stânga) ºi crucea ridicatã în
amintirea ei, în 2001

Cruce ridicatã pe locul
bisericii din Cãpeni,
Covasna

Biserica ortodoxã din Doboºeni,
Covasna

BISERICI DISTRUSE SAU DISPÃRUTE

Biserica greco-catolicã din Ghelinþa, Covasna

7. Zagon. Sub pãstorirea preotului
Gheorghe Rãþulea, în anii 1956-1957, s-a început construirea unei biserici ortodoxe, edificiul
fiind ridicat în roºu pânã la acoperiº. Sub pretextul lipsei autorizaþiei de construcþie, autoritãþile comuniste au trecut la demolarea bisericii.
Din materialele rezultate, s-au construit alte edificii locale (inclusiv grajduri la fostul C.A.P.).

Locul fostei biserici din Lemnia, Covasna

II. Protopopiatele Ortodoxe Miercurea-Ciuc ºi Topliþa
1. Aldea. Biserica de lemn construitã în pentru a aproba construirea bisericii ortodoxe
1787 cu hramul „Sf. Nicolae”, rãmasã fãrã preot din Bãlan.
ºi credincioºi a fost distrusã.
3. Nicoleºti. Biserica de lemn refãcutã în
2. Lunca de Sus. Biserica de lemn din anul 1846, a fost devastatã în 1943-1944, apoi a
1800 a „cedat” locul celei din piatrã, azi dispãrutã. fost pãrãsitã ºi a dispãrut în timp.
4. Plãieºi de Sus. Conscripþia din 1760
3. Biserica greco-catolicã din Mihãileni.
A fost construitã în 1937. Dupã septembrie confirmã existenþa bisericii. Biserica de demult
1940, credincioºii români au fost forþaþi sã trea- a fost de lemn, urmatã de cea de zid, ale cãrei
cã la romano-catolicism, fiind complet dezna- ruine se mai vedeau cu câteva decenii în urmã.
þionalizaþi, proces care a continuat ºi în anii
5. Tomeºti. Ruinele bisericii de zid, disRegiunii Autonome Maghiare. Din aceastã cau- trusã de tãtari în a doua jumãtate a secolului al
zã, în 1976, Episcopia ortodoxã de Alba Iulia, XVII-lea, dãinuie ºi astãzi pe dâmbul rãmas în
este nevoitã sã recurgã la un compromis, fiind afara satului, în cimitir, unde majoritatea nude acord cu condiþia pusã de autoritãþi de de- melor de pe cruci sunt ale unor români mamolare a bisericii rãmasã astfel fãrã credincioºi, ghiarizaþi.
(Românii din Covasna ºi Harghita.
Istorie. Bisericã. ªcoalã. Culturã… p.p. 727 -731)
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biserica sã nu poatã fi sfinþitã. În septembrie 1940 a fost dãrâmatã pânã la
nivelul ferestrelor. Ruinele acestei biserici, împreunã cu cele ale bisericii greco-catolice din localitate au rezistat pânã
în 1961, în timpul Regiunii Autonome
Maghiare, când au fost dãrâmate pentru
„sistematizarea” centrului comunei.
3. Biserica greco-catolicã din
Ghelinþa. Construcþia ei a început în
1937 ºi a fost ziditã pânã la ferestre pânã
în toamna anului 1940. a rãmas în acest
stadiu pânã în anul 1958 când a fost
demolatã ºi cãrãmizile vândute cetãþenilor din comunã.
4. Ilieni. Biserica de lemn cu hramul
„Cuvioasa Paraschiva”, locaº care a existat pânã
în perioada interbelicã, dupã ce a rãmas fãrã
credincioºi nu a rezistat intemperiilor devenind
o ruinã care a fost demolatã. Despre vechea
comunitate româneascã din localitate mai vorbeºte azi doar cimitirul ºi fosta casã parohialã.
5. Lemnia. Dupã trecerea la uniaþie, în
1856, credincioºii greco-catolici au construit o
nouã bisericã pe locul celei vechi. Dupã Dictatul
de la Viena, în urma trecerilor forþate la cultele
de expresie maghiarã parohia a rãmas fãrã preoþi
ºi credincioºi. O furtunã din anul 1956 a distrus
sfântul locaº.
6. Turia. În anul 1811, credincioºii români, împreunã cu biserica lor, au trecut la greco-catolici. Biserica „Sf. Arhangheli Mihail ºi
Gavriil” ziditã în 1877, în anul 1960, a fost
doborâtã de o furtunã mare. La fel ca ºi credincioºii de odinioarã, deznaþionalizaþi ºi trecuþi
la romano-catolici, clopotul fostului lãcaº de cult
românesc, aparþine azi bisericii catolice din sat.
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radiþia oralã, mai mult decât evidenþa documentarã, o atribuie unei boieroaice din timpul lui Mihai Viteazul.
În actele unui proces din 1819-1820, ivit din
încercarea baronului Iosif Bornemisza de a-i
ocupa averea, se afla, printre argumentele apãrãrii, ºi faptul cã locul mãnãstirii a fost dãruit de
boierul moldovean ªerban Vodã, fãcându-se referinþã la inscripþia de pe un clopot.
Din prezentarea fãcutã de cercetãtoarea
Ioana Cristache Panait, rezultã cã biserica fostei
mãnãstiri înfãþiºeazã cea mai timpurie formã de
plan din arhitectura de cult în lemn a românilor
transilvãneni, iar în concepþia ctitorului reflectã
relaþiile dintre provinciile istorice româneºti, ce
ºi-au aflat expresie ºi în strãvechiul aºezãmânt
monahal de la Topliþa.

Mãnãstirea Doamnei din Moglãneºti

Câteva dovezi, din puþinele rãmase, se cer
a fi amintite. Un Minei buzoian, din 1689, este
dãruit mãnãstirii în 1711, de „Neagul vel cãpitan
za cazaci”, din Þara Româneascã, an în care
cronicarul lui Vodã Brâncoveanu îl atestã sub
poruncã domneascã. De pe filele altei cãrþi a
mãnãstirii a fost culeasã însemnarea: „Scris-am
eu, ªtefan dascãlu moldovean din Dragomireºti,
când am fost în Þara Ardealului, în þinutul
Turdii, vãleat 7251” (1742).
Biserica este databilã în cel de al XVII–lea
veac, dar ea s-a ridicat dupã, cum afirmã istoricul Orbán Balázs, pe ruinele unor construcþii
monahale mai vechi. Datarea lãcaºului existent
ne-o dã icoana Adormirea Maicii Domnului,
prin inscripþia în limba slavã din 1677.

Monahii de la Topliþa erau dascãli,
meºteri în lemn, cãrturari patrioþi. De aici a
provenit, din cât se cunoaºte, unul dintre egumenii vestitei mãnãstiri de la Prislop, Varlaam
Topliþã, însoþit acolo de Nichita ieromonah încã
din 1749, implicaþi în miºcarea cãlugãrului Sofronie de la Cioara împotriva uniaþiei. Oropsiþi,
dar neînfrânþi în idealul luminãrii neamului, ei
se reîntorc la numita mãnãstire cu misiunea de a
deschide o ºcoalã pentru pruncii din districtul
Haþegului. În 12 noiembrie 1774, Episcopia
Blajului era anunþatã cã pe cinstitul egumen
Varlaam Topliþã de la mãnãstirea SilvaºuluiPrislop, în noiembrie „l-au aºezat în rânza pãmântului din care au fost fãcut”.
În 1747 biserica mãnãstirii de la Topliþa a
primit un înveliº proaspãt de ºiþã, prilej cu care a
fost pictatã o nouã tâmplã. Pisania,
fragmentatã (un fragment rãmas la locul lui, altul ajuns în Colecþia
mãnãstirii
„Sfântul
Ilie”),
consemneazã faptele petrecute în
„vãleat 7255” (1747), „prin cheltuiala
ºi osteneala mai micului între fraþi ºi
smerit pãrinte Nicodim”, prin talentul
ºi vrednicia zugravului de pe Târnavã
„Andrei ot Sonfalu” (azi Corneºti, comuna Adãmuº, judeþul Mureº).
Dintre lucrãrile acestuia: icoane
împãrãteºti, cãrora le sporesc valoarea
sculptura (chenare, aureale), pãstrate
la biserica mãnãstirii de la Pârâul
Doamnei, dar ºi în Colecþia Mãnãstirii
„Sfântul Ilie” (provenite de la
bisericile de lemn dispãrute din Topliþa); uºi
împãrãteºti, în locurile amintite, dar ºi la
biserica din Maioreºti (acum la Techirghiol).
Alte icoane împãrãteºti, printre care ºi aceea de
hram „Vîvedenia” („Intrarea în bisericã”),
realizate ulterior, sunt ale lui „Grigore de la
Târgu Pietrii”.
În podul clopotniþei a fost descoperitã o
inscripþie, reaºezatã la locul ei, pe spatele tâmplei, textul fiind un ecou al izbânzii legii strãmoºeºti : „Sã se ºtie când au cãzut uniaþia din
Ardeal, 1762”.
Ca urmare a rezistenþei cãlugãrilor de la
Mãnãstirea ortodoxã de pe „Pârâul Doamnei”
împotriva ofensivei catolicismului, sprijinit de
Curtea de la Viena, în anul 1764 aceºtia au fost

Biserica de lemn
de la Mãnãstirea Doamnei

90 metri adâncime. Pe viitor, pe mãsura creºterii
obºtii mãnãstireºti, este prevãzutã construirea
unei biserici din zid, în vederea protejãrii bisericii actuale, una din cele mai vechi construcþii
de lemn din Trasnilvania.
An de an, frumoasele ºi tradiþionalele hramuri de Sânta Marie Micã (8 septembrie -Naºterea Maicii Domnului) sunt tot mai generoase
în dãruirea bogãþiilor spirituale cãtre numeroºii
credincioºi veniþi din pãrþile Topliþei ºi zonele
învecinate la aceastã cupã de luminã, spre a o
cinsti pe cea care este maica lui Dumnezeu.
(O candelã în Carpaþi… p.p. 350 - 352)

Mãnãstirea „Sf. Prooroc Ilie” din Topliþa

O

biectiv religios, patrimoniu al culturii româneºti ºi deopotrivã turistic, aºezarea mãnãstireascã „Sf.
Prooroc Ilie” a devenit o oazã spiritualã pentru
creºtini.
Mãnãstirea „Sfântul Prooroc Ilie” din Topliþa continuã o sfântã tradiþie de spiritualitate
româneascã, ce s-a manifestat permanent pe
aceste plaiuri strãmoºeºti din inima þãrii.
Aºezatã într-o splendidã grãdinã, a cãrei
frumuseþe a fost desãvârºitã de-a lungul anilor
de harnicii ei vieþuitori, Mãnãstirea din Topliþa a
cunoscut, de la începuturile ei ºi pânã în zilele
noastre, o amplã ºi permanentã dezvoltare.
Despre istoricul acestui sfânt lãcaº aflãm ºi din
lucrarea monograficã întocmitã de arhimandrit

Mihail Goia, împreunã cu Mircea Sfârlea ºi Ioan
Gaºpar, apãrutã în 1999.
Gândul întemeierii acestei mãnãstiri a luat
naºtere în anul 1911, pe când fericitul întru adormire Patriarh Miron, fiu al frumoasei aºezãri
româneºti de pe valea Mureºului, Topliþa, era
episcop de Caransebeº ºi a închinat acest lãcaº
întru pomenirea pãrinþilor sãi, þãrani vrednici
din Topliþa.
În Topliþa a fost adusã o bisericuþã de
lemn din Stânceni, cunoscutã pentru frumuseþea
ºi armonia ei arhitectonicã, veche din 1874, lucratã de popa Ujicã ºi fiii lui din Stânceni. Pe
lângã mãnãstire s-a clãdit o casã nouã cu patru
odãi ºi bucãtãrie pentru cãlugãri, o clopotniþã
nouã, care are ºi douã odãi de locuit. Pentru
înfrumuseþarea peisajului au fost plantaþi mulþi

ROMÂNII DIN COVASNA ªI HARGHITA

alungaþi, chiliile ºi celelalte construcþii au fost
arse, iar biserica mãnãstirii a fost pustiitã, ajungând ulterior într-o avansatã stare de deteriorare. Unul dintre momentele de rãscruce a existenþei mãnãstirii este astfel menþionatã, în 1932:
„în cãtunul Dâmbu se aflã o mãnãstire veche în
stare de ruinã”.
La repararea ºi renovarea mãnãstirii, dupã
1948, au contribuit cãlugãrii de la Mãnãstirea
„Sfântul Proroc Ilie” din Topliþa, în mod deosebit episcopii Emilian Antal ºi Emilian Birdaº.
În deceniul opt al secolului al XX-lea, biserica
mãnãstirii de pe dealul de deasupra pârâului
Doamnei a fost restauratã, cu o participare largã,
prin grija Episcopiei de Alba Iulia ºi hãrnicia
conducerii mãnãstirii „Sfântul Ilie”. Pentru a da
viaþã bãtrânului lãcaº, în 1983 a fost strãmutatã
în preajma sa o gospodãrie construitã în secolul
al XIX-lea, conformã cu tradiþiile arhitecturii
populare româneºti.
Dupã înfiinþarea Episcopiei Ortodoxe a
Covasnei ºi Harghitei, din iniþiativa ºi cu purtarea de grijã ºi binecuvântarea P.S. Ioan
Selejan, sfântul lãcaº a fost transformat în Mãnãstire de maici, momentul constituindu-se
astfel într-o nouã ºi beneficã etapã din viaþa
acestei instituþii de spiritualitate româneascã,
aureolatã de secolele cu care a traversat istoria.
În prezent, obºtea are opt vieþuitoare, egumenã fiind maica Ecaterina. S-au executat lucrãri de reparaþii la corpurile de chilii ºi anexele
mãnãstirii ºi s-a sãpat o fântânã de aproximativ
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arbori decorativi, tufe de flori, mai ales liliac
altoit (Acer filio-marginata), platani, aluni cu
frunze roºii, pruni japonezi cu frunze roºii,
brazi, plopi, pomi roditori, meri, pruni, peri,
cireºi.
Zugravul decoraþiei pierdute este Grigorie
de la Târgul Pietrii, calitãþile sale artistice ca ºi
anul executãrii, 1847, fiind transmise prin mijlocirea tâmplei ºi a icoanelor împãrãteºti, conservate în muzeul mãnãstirii, locul lor fiind preluat de monumentala tâmplã, sculptatã ºi pictatã.
În înfãþiºarea tipologicã a bisericii se îmbinã, în mod armonios, moºtenirea strãbunã,
forma poligonalã a pronaosului (întâlnitã de o
parte ºi de alta a Carpaþilor), cu inovaþia din
veacul al XVIII-lea a meºterilor moldoveni,
transpunerea în lemn a planului trilobat (abside
laterale poligonale).
Peste pronaos este o boltã pe plan poligonal, din fâºii curbe, trecerea de la poligon la
dreptunghi realizându-se prin intermediul unor
colþare triunghiulare. În naos regãsim bolta semicilindricã, intersectatã la capete de fâºii
curbe, fâºia centralã de pe est fiind penetratã de
o arcadã. Bolta altarului, ca ºi aceea a absidelor
laterale, reiau structura poligonalã.
Între pronaos ºi naos sunt arcade pe pilaºtri sculptaþi, crestate fiind ºi deschiderile absidelor laterale, ca ºi cele ale niºelor proscomidiarului ºi diaconicarului. Intrarea de pe latura
de sud este marcatã de un cadru sculptat cu
chenare geometrice, frânghie, cruci, cãni cu flori.
Gândul episcopului Miron Cristea a putut
fi transpus în faptã abia în anul 1928, la zece ani
dupã reîntregirea Patriei ºi la trei ani dupã înscãunarea sa ca Patriarh al Bisericii Ortodoxe
Române (1925). În ziua Sfântului Prooroc Ilie
(20 iulie 1928), Patriarhul Miron Cristea a adresat episcopului Nicolae Ivan al Vadului,
Feleacului ºi Clujului, pe teritoriul cãrei Eparhii
se gãsea atunci localitatea Topliþa, o scrisoare-document care cuprindea toate relaþiile ºi datele privitoare la viitorul aºezãmânt: cât timp va
trãi ctitorul ei, aceastã mãnãstire va rãmâne „stavropighia” patriarhului Miron Cristea, dupã
moartea sa urmând sã fie condusã în continuare
dupã Legea de organizare a Bisericii Ortodoxe
Române.
Sfinþirea mãnãstirii s-a fãcut în ziua de
duminicã, 21 octombrie 1928, în prezenþa Patriarhului Miron Cristea, de cãtre un sobor de preoþi în frunte cu proteiereul Dumitru Antal, inspector eparhial, delegatul episcopului Nicolae Ivan.
În întreaga ei existenþã, Mãnãstirea „Sfântul Prooroc Ilie” din Topliþa ºi-a împlinit rosturile, în pofida tuturor vitregiilor prin care a
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trecut. Ctitorul ei a vizitat-o mereu pânã la trecerea lui la cele veºnice (1939), înzestrând-o cu
cele necesare. Dupã moartea ctitorului, ea a trecut sub chiriarhia episcopului Vadului, Feleacului ºi Clujului, Nicolae Colan.
La puþinã vreme dupã cel de-al doilea rãzboi mondial, mai precis în anul 1950, Mãnãstirea din Topliþa a trecut sub chiriarhii Episcopiei Sibiului: Arhiepiscopi ºi Mitropoliþi dr.
Nicolae Bãlan, dr. Iustin Moisescu, Nicolae Colan ºi dr. Nicolae Mladin. Odatã cu reînfiinþarea
Episcopiei de Alba Iulia (1975), intrând în teritoriul acesteia, ea s-a aflat sub oblãduirea pãrinteascã ºi purtarea de grijã a episcopului Emilian
Birdaº, apoi, din 1990 pânã în 1994, a P.S.
Episcop Andrei Andreicuþ, care a ºi fost tuns în
monahism în acest sfânt aºezãmânt monahal în
anul 1990.
În anul 1994, prin înfiinþarea Episcopiei
Covasnei ºi Harghitei, Mãnãstirea „Sfântul
Prooroc Ilie” a trecut sub purtarea de grijã a noii
episcopii.
Cu acest prilej, pe data de 20 iulie 1994, a
avut loc un binecuvântat eveniment, cu rezonanþã pentru viaþa bisericeascã a românilor din
Covasna ºi Harghita. La mãnãstirea ctitoritã de
primul Patriarh al Bisericii Ortodoxe Române,
în prezenþa unui sobor de ierarhi ºi preoþi, s-a
sãvârºit hirotonirea întru arhiereu al primului
ierarh al noii Episcopii a Covasnei ºi Harghitei,
P.S. Ioan Selejan.
Împreunã cu înalþi demnitari de stat ºi
importante personalitãþi ale vieþii publice din
cele douã judeþe ºi din întreaga þarã, la eveniment au luat parte mii de credincioºi de pe
ambele versante ale Carpaþilor.
Clopotniþa respectã în mare mãsurã stilul
arhitecturii populare româneºti, cu elemente stilizate specifice. Ansamblul sculptural al porþii
de la intrare cuprinde stema eparhiei de Alba-Iulia, Sfânta Treime, medalioanele a trei dintre
domnitorii care au ctitorit în Ardeal: ªtefan cel
Mare ºi Sfânt, Mihai Viteazul ºi Sf. Constantin
Brâncoveanu, precum ºi ale sfinþilor români
transilvãneni Ilie Iorest ºi Sava Brancovici, al
Sf. Prooroc Ilie Tesviteanul ºi ale pãrinþilor Patriarhului Miron Cristea, George ºi Domniþa.
Mai sunt reprezentate cele 7 coline ale Romei,
împãratul Traian, Lupoaica ºi cei doi gemeni,
Romulus ºi Remus, regele Decebal, scene din
viaþa dacilor ºi steagul dacic. Stâlpii porþii sunt
sculptaþi cu „pomul vieþii” ºi „coloana infinitului”.
Între elementele picturale ale bisericii, cunoscutului pictor Dumitru Belizarie a inclus în
pronaos tablouri votive, în care sunt figurile pã-

ca flacãra credinþei ºi a speranþei sã nu se stingã
nici o clipã.
S-a revenit la o viaþã monahalã cât de cât
normalã abia în anii ’70. Printre primele lucrãri
ºi mãsuri care s-au impus a fi luate au fost cele
legate de conservarea bisericii ºi a celorlalte
clãdiri – ansamblul fiind declarat monument istoric ºi arhitectonic.
Ulterior, între anii 1972-1976, s-au efectuat ample lucrãri de restaurare, iar în perioada
1985-1990 s-au realizat importante construcþii
noi, printre care o bisericã-paraclis ºi o clãdire
anexã cu douã nivele. La etajul acestei clãdiri,
într-un spaþiu special construit ºi amenajat,
funcþioneazã, din anul 1995, muzeul mãnãstirii.
Paraclisul mãnãstirii, generos ca spaþiu ºi
bine organizat din punct de vedere funcþional, a

Mãnãstirea „Sf. Prooroc Ilie” din Topliþa

fost construit ºi pictat între anii 1984-1994, fiind
sfinþit la 20 iulie 1994. Pictura în frescã a fost
executatã de pictorii bisericeºti Manolache
Pãtraºcu din comuna Vulturi, judeþul Vrancea,
ºi Ioan Botiº, originar din Viºeu, judeþul Maramureº. Hramul paraclisului mãnãstirii este
„Izvorul Tãmãduirii” ºi se prãznuieºte în prima
zi de vineri dupã Sfintele Paºti
Iconostasul ºi stranele – sculpturã tradiþionalã în lemn de stejar – au fost executate de o
echipã de sculptori din Grumãzeºti, judeþul
Neamþ. Pictura iconostasului, realizatã în ulei, a
fost fãcutã de ierodiaconul Sofronie Cantea, vieþuitor din mãnãstire.
Ziua de 20 iulie rãmâne ziua hramului
Mãnãstirii „Sfântul Ilie”. Cu aceastã ocazie, aici
îºi dau întâlnire pelerini din Maramureº, Moldova, Þara Bârsei, din þinuturile Nãsãudului ºi
din strãinãtate, foarte mulþi dintre ei participând
ºi la slujbele de searã ºi noapte dinaintea praz-
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rinþilor Patriarhului, George ºi Domniþa, ale
cãror morminte se aflã în partea vesticã a pronaosului, portretul Patriarhului Miron Cristea,
în postura de membru al Consiliului de Regenþã,
sub mantia sa aflându-ºi ocrotire suveranul
Mihai I. Tabloul votiv îl include ºi pe Nicolae
Ivan, episcopul Vadului, Feleacului ºi Clujului.
Printre temele picturii naosului se distinge, în chip deosebit, Iisus Pantocrator înconjurat
de puterile cereºti. La baza bolþii, de jur-împrejurul naosului, se distinge textul din care
rezultã cã biserica a fost înãlþatã „…ca sã se
pomeneascã numele lui Dumnezeu ºi sã se pomeneascã în ea ostaºii români cãzuþi pe strãmoºescul pãmânt al Basarabiei, al Bucovinei ºi
al Ardealului, pentru dezrobirea lui”.
Iconostasul, inspirat din tâmpla paraclisului patriarhal din Bucureºti, este fãcut din lemn de
tei filigranat. A fost sculptat
ºi pictat la München de pictorul
George Russu, nepotul Patriarhului.
În bisericã se aflã icoana Maicii Domnului cu pruncul Iisus, pictatã de Dumitru
Belizarie, pe care Patriarhul
Miron Cristea a depus-o
pentru o noapte la Sf. Mormânt al Mântuitorului, sfinþind-o apoi la râul Iordan, împreunã cu alte douã icoane
ferecate în argint (Maica
Domnului cu Pruncul Iisus Dulcea Sãrutare ºi Iisus Arhiereu ºi Judecãtor).
În anii 1923-1928 s-a construit clãdirea
stãreþiei, parte din materialele folosite au rezultat din demolarea casei natale a Patriarhului,
s-a construit turnul-clopotniþã de la intrarea în
incintã, unde s-au prevãzut inclusiv încãperi
pentru vieþuitorii mãnãstirii ºi s-a repictat
biserica.
Dupã o perioadã de activitate duhovniceascã normalã (1928-1939), a urmat o lungã
etapã de frãmântãri ºi neîmpliniri. Ca ºi alte
aºezãri monahale româneºti, în mod deosebit
cele din Ardeal, Mãnãstirea „Sfântul Prooroc
Ilie” n-a fost ocolitã de vitregiile vremurilor.
Anii de teroare ungarã din timpul Dictatului de la Viena ºi regimul totalitar instalat
dupã cel de-al doilea rãzboi mondial au constituit momente de mari încercãri pentru viaþa spiritualã din acest aºezãmânt monahal. Curajul,
dârzenia ºi spiritul de sacrificiu al puþinilor vieþuitori care au continuat sã trãiascã aici au fãcut
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nicului. Aproape în fiecare an au participat ºi
ierarhi invitaþi din alte eparhii. Astfel, seara începe cu slujba vecerniei, a litiei, a utreniei, iar la
miezul nopþii începe Sfînta Liturghie.
În timpul slujbelor de searã sunt rânduiþi
pãrinþi duhovnici care spovedesc pelerinii, ce
urmeazã a se împãrtãºi cu sfintele taine în liturghia
de la miezul nopþii. Dupã Sfânta Liturghie se continuã cu sãvîrºirea tainei Sf. Maslu, sfinþirea apei,
acatistul Sf. Ilie, iar în jurul orei 9 dimineaþa începe Sfânta Liturghie a praznicului, care se încheie cu parastasul pentru ctitorii mãnãstiri.
Pe parcursul slujbelor de searã ºi zi se
rostesc mai multe cuvinte de învãþãturã, abordându-se pentru miile de pelerini prezenþi tematici diferite, cu caracter pastoral-misionar dar
ºi de actualitate. În fiecare an, la acest mare
praznic sunt prezenþi înalþi demnitari de stat,
reprezentanþi ai autoritãþilor locale ºi ai bisericilor aparþinând celorlalte confesiuni, oaspeþi de
peste hotare. De fiecare datã, un aport substanþial
în organizarea acestei zile este dat de unitãþile
militare ºi de jandarmi din zonã. La sfârºitul slujbelor de hram, mãnãstirea organizeazã o agapã
pentru toþi invitaþii ºi pelerinii prezenþi.
Hramul mãnãstirii a atras dupã sine organizarea ºi a altor manifestãri ale culturii ºi spiritualitãþii româneºti, dintre care cele mai semnificative sunt Zilele „Miron Cristea”. Se produce
astfel o întrepãtrundere între spiritul religios ºi
cel laic privind cultura, istoria ºi civilizaþia
acestor locuri.

În cea mai mare parte a existenþei mãnãstirii, obºtea ei nu a depãºit numãrul de 10 persoane, monahi ºi fraþi. În prezent, având în vedere ºi schitul subordonat Dumbrãvioara, obºtea
mãnãstirii este formatã din 25 de vieþuitori.
Biblioteca mânãstririi are câteva mii de volume
ºi o arhivã importantã.
De la înfiinþarea mãnãstirii în 1928 ºi pânã
în prezent, grija pentru viaþa duhovniceascã, dar ºi
cea gospodãreascã, a revenit urmãtorilor stareþi:
Arhimandritul ªtefan Teodorescu (1928-1939),
Ieromonahul Amfilohie Ionaºcu (1939-1946),
Ieromonahul Ghelasie Hariton (1946-1947),
Protosinghelul Gherasim Bica (1947, apr. - iun.),
Ierodiaconul Bartolomeu Anania (1947-1948),
Ieromonahul Amfilohie Ionaºcu (1948-1952),
Arhiereul Emilian Antal (1952-1971), Arhimandritul Mihail Goia (1971 ºi în prezent),
ajutat de Arhimandritul Emilian Telcean. La
propunerea P.S. Ioan, Arhimandritul Mihail Goia
(care este ºi exarhul mãnãstirilor din eparhie),
pentru realizãrile ºi slujirea depusã la altarul
Sfintei Mãnãstiri, a primit din partea P.F.
Pãrinte Patriarh Teoctist „Crucea Patriarhalã”.
În decursul timpului mãnãstirea a dat stareþi ºi duhovnici la mai multe mãnãstiri din
Transilvania. Cãlugãrii mãnãstirii au restaurat
biserica mãnãstirii Doamnei, au reactivat schitul
Dumbrãvioara, înãlþând în prezent noul schit de
pe Valea Secului. Mãnãstirea are în proprietatea
sa 16 ha de pãmânt, primit de la ctitorul ei,
patriarhul Miron Cristea.
(O candelã în Carpaþi… p.p. 352-356)

Mãnãstirea „Adormirea Maicii Domnului”
de la Izvoru Mureºului

M

ãnãstirea „Adormirea Maicii
Domnului” este situatã la poalele
muntelui Hãºmaºul Mare (locul
de unde izvorãsc Mureºul ºi Oltul), la o altitudine de 950 m, pe teritoriul localitãþii Izvoru
Mureºului, pe ºoseaua naþionalã MiercureaCiuc - Gheorgheni - Topliþa.
Sfânta mãnãstire este construitã de Î. P.S.
Ioan Selejan, Episcopul Covasnei ºi Harghitei,
pe terenul parohiei ortodoxe Izvoru Mureºului,
cumpãrat de credincioºi în anul 1936 cu dorinþa
de a zidi aici o mãnãstire. Credincioºii români
ortodocºi din aceastã zonã a Transilvaniei
obiºnuiau, în perioada interbelicã, sã plece în
fiecare an în pelerinaj, trecând muntele pe

celãlalt versant, la hramurile de la mãnãstirile
Neamþ, Agapia ºi Vãratec. „Gândul lor sfânt de
a construi în satul lor o mãnãstire a izvorât pe
potecile munþilor, probabil la un sfat de cãlãtorie
al oamenilor dornici sã-l slujeascã ºi sã-L iubeascã pe Dumnezeu (…) din altarul ei izvorãsc
Mureºul ºi Oltul care de acum vor purta pe
valurile lor rugãciunile maicilor. Mãnãstirea este
un loc al pãcii ºi al înþelepciunii în care Îl slãvim
pe Dumnezeu alãturi de toþi creºtinii”, aºa cum
s-a exprimat ctitorul sfintei mãnãstiri, P.S. Ioan.
Terenul pentru construirea ei a fost donat
de credincioºii din Izvoru Mureºului, „care-ºi
vedeau astfel nãzuinþele duse spre împlinire de

Mãnãstirea „Adormirea Maicii Domnului”
de la Izvoru Mureºului

din Craiova, cu care vlãdicul Ioan a lucrat în
perioada anilor 1980 la retaurarea ºi zidirea mai
multor biserici ºi mãnãstiri din pãrþile Olteniei.
Lucrãrile de zidãrie de piatrã au fost executate
de meºteri localnici, iar celelalte categorii de
lucrãri de muncitori din pãrþile Moldovei. Un
sprijin deosebit pentru zidirea mãnãstirii s-a primit din partea Guvernului României, a Societãþii Naþionale Petrom S.A. (preºedinte ing. Ioan
Popa), a ing. Emil Farago din judeþul Mureº, a
Bãncii Comericial Române (preºedinte Ioan
Ghica), a Bãncii Naþionale a României etc.
Lucrãrile de construcþie a mãnãstirii au
fost în mare parte executate dupã planurile ºi
îndrumãrile zilnice ale PS Ioan, ºi reprezintã o
sintezã a tot ceea ce s-a restaurat ºi zidit în spaþiul
sud-carpatic în domeniul arhitecturii bisericeºti.
Sfântul lãcaº este pictat în întregime în frescã de
pictorul Liviu Dumbravã (cu care P.S. Ioan
Selejan a mai colaborat ºi la Ierusalim, când s-a
pictat biserica româneascã). Iconostasul este
sculptat din lemn de pãr de cãtre meºteri de la
Braºov. Forma lui nu este una obiºnuitã, ci frântã, dupã modelul iconostasului de la Mãnãstirea
Dealu (Târgoviºte). Sf. Masã are formã pãtratã
ºi este fãcutã din marmurã. În Sf. Altar existã
douã niºe laterale: cea din stânga este locul
pentru Proscomidiar, iar cea din dreapta are rol
de veºmântar. Hramul bisericii este „Adormirea
Maicii Domnului” (15 august).
Cupola este de formã octogonalã, având 8
ferestre mari. În centru e reprezentat Iisus Pantocrator, înconjurat de un chenar tricolor ºi purtând textul: „Doamne, Doamne, cautã din cer ºi
vezi ºi cerceteazã via aceasta pe care a sãdit-o
dreapta Ta ºi o desãvârºeºte pe ea. Amin.” Mai
jos sunt douã rânduri de icoane: Sf. Profeþi ºi Sf.
Apostoli ºi Liturghia cereascã slujitã de Hristos
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dragostea ºi jertfa episcopului lor, împreunã cu
tot sufletul omenesc ce iubeºte pe Dumnezeu”.
La 7 august 1996 au început lucrãrile de
amenajare a terenului pentru noua mãnãstire ºi
sãparea fundaþiei pentru bisericã. În vara anului
1997 s-a pus temelia la corpul de chilii, înzestrat
cu foiºor ºi un paraclis cu hramul „Soborul
Sfântului Ioan Botezãtorul” (7 ianuarie). Lucrãrile au durat pânã la sfârºitul anului 2000.
Arhitectura lui ne aduce aminte de epoca lui
Matei Basarab. Corpul de chilii este alcãtuit din
subsol, parter, etaj ºi mansardã. În primãvara
anului 2000 a început pictarea foiºorului,
urmând ca sã fie pictate ºi toate holurile corpului
de chilii.Casa duhovnicului (pãrintele Emanuel
Manþa) ºi clopotniþa de la intrarea în mãnãstire
s-a ridicat în 1998, ce va fi în viitor ºi pe post de
stãreþie, fiind compusã din parter, mansardã ºi
pridvor (în acelaºi stil al epocii lui Matei Basarab). Construirea anexelor gospodãreºti a
început în 1999. Mãnãstirea are, înspre ºoseaua
naþionalã, ridicat un zid de piatrã ºi cãrãmidã
înalt de peste 3 m, cu contraforþi, în stil medieval. În toamna anului 2000 au început lucrãrile
la zidul împrejmuitor.Mãnãstirea „Adormirea
Maicii Domnului” a cumpãrat, pe lângã terenul
pe care este construitã, ºi o suprafaþã de 20 ha de
pãdure ºi fânaþe.
Prima Sfântã Liturghie s-a sãvârºit aici
odatã cu primul hram, în 1999. Sfinþirea mãnãstirii a avut loc în data de 15 august 2000,
fiind fãcutã de Prea Fericitul Pãrinte Teoctist,
Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, înconjurat de un sobor de arhierei (Î.P.S. Petru, Mitropolitul Basarabiei, P.S. Calinic al Argeºului ºi
P.S. Vincenþiu Ploieºteanul, vicar patriarhal), de
preoþi ai eparhiei Covasnei ºi Harghitei (peste
80) ºi diaconi; alãturi de ei au fost toþi primarii
români din judeþele Covasna ºi Harghita ºi o
mare mulþime de credincioºi, veniþi din toatã
þara ºi de peste hotare.
Mãnãstirea a fost ridicatã, iar lucrãrile ei
continuã ºi acum, prin sprijinul tuturor oamenilor din þarã ºi de pretutindeni, „care ºtiu cã
prin jertfa lor se înalþã un loc de veºnicã pomenire ºi un izvor de perpetuã binecuvântare
pentru ei ºi generaþiile viitoare, pânã la sfâºitul
veacurilor”.
Biserica e construitã în formã de cruce, în
stil brâncovenesc, din piatrã (pentru fundaþie),
cãrãmidã ºi tablã de cupru (pentru acoperiº). La
intrare se aflã un pridvor cu coloane din piatrã
sculptatã. Lucrãrile de zidire a mãnãstirii au fost
executate sub supravegherea P.S. Ioan, ajutat
fiind o perioadã de timp de vrednicul de pomenire meºterul constructor Dimitrie Roncea
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ºi sfinþii îngeri. Pandantivii sunt pictaþi cu icoanele celor patru Evangheliºti. Pictura foiºorului
reprezintã Binecuvântarea Sfintei Treimi datã
poporului român de la geneza acestuia pânã
astãzi ºi pânã la sfârºitul lumii.
Geneza poporului român e prezentatã pe
peretele de vest, unde se aflã trei niºe. În cea din
centru se aflã, douã mari personalitãþi ale istoriei, doi mari viteji ºi conducãtori: Decebal ºi
Traian, de o parte ºi de alta a Columnei.
Urmeazã în mod cronologic, un al doilea
punct de mare importanþã al istoriei acestor locuri: Intrarea lui Mihai Viteazul în actualul judeþ
Covasna cu oastea sa, prin zona Sita Buzãului Întorsura Buzãului (pictatã în niºa din dreapta).
Pe locul unde astãzi se construieºte mãnãstirea
„Sf. Ioan Botezãtorul” (lângã comuna Valea
Mare, judeþul Covasna), „marele voievod a purtat o bãtãlie cu duºmanii neamului nostru, apãrând independenþa acestor plaiuri”.
În niºa din stânga este pictat un eveniment
petrecut în data de 14 decembrie 1918, la Bucureºti: Miron Cristea (din 1925 primul patriarh
al României, fiu al Topliþei, unde a ridicat mãnãstirea „Sf. Prooroc Ilie”) aduce la Bucureºti,
împreunã cu delegaþia ardeleanã de la
Alba-Iulia, actul Marii Uniri realizate la 1 Decembrie 1918, pe care îl înmâneazã primului
ministru Ion I.C. Brãtianu ºi delegaþiei guvernamentale. Sunt scrise ºi aici pentru a rãmâne
pentru eternitate, atât cuvintele lui Miron
Cristea: „Dãm mulþumitã milostivului Dumnezeu pentru cã pe noi, cei din generaþia de azi,
ne-a învrednicit sã trãim cele mai mãreþe zile din
întreaga viaþã de aproape douã mii de ani naþiunii noastre”, cât ºi ale lui Ion I.C. Brãtianu:
„Fraþilor, de o mie de ani vã aºteptãm. ªi aþi
venit ca sã nu ne mai despãrþim niciodatã”.
Deasupra celor trei niºe istorice se aflã
scena intitulatã Martiriul Sfinþilor Brâncoveni la
Constantinopol, 15 august 1714. Domnitorul
Constantin Brâncoveanu cu cei patru fii ai sãi:
ªtefan, Constantin, Radu ºi Matei ºi sfetnicul
Ianache din „Valahia”, poartã cruci în mâini
înainte de a fi decapitaþi. Domnitorul rosteºte
aceste cuvinte-îndemn: „Nu ne-au mai rãmas
decât sufletele; sã nu le pierdem ºi pe ele, ci sã le
aducem curate înaintea feþii Mântuitorului
nostru Iisus Hristos”.
Pe peretele de rãsãrit este pictat Sfântul
Apostol Andrei, predicând strãmoºilor noºtri,
adicã celor ce locuiau în þara numitã de romani
Dacia Felix. Sunt prezentate ºi câteva scene din
viaþa de zi cu zi a celor chemaþi la credinþa în
Hristos: seceratul grânelor ºi pãstoritul oilor.
Scena sugereazã felul de a fi al strãbunilor
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noºtri: oameni paºnici, primitori evlavioºi ai
credinþei Evangheliei, dar ºi mereu gata sã-ºi
apere glia de orice fel de vrãjmaºi.
Pe peretele de sud este pictat Sf. Cuvios
Ioan Cassian, originar din Dobrogea (de pe lângã Niculiþel, provenind dintr-o familie nobiliarã), unul dintre ucenicii Sf. Ioan Gurã de Aur,
patriarhul Constantinopolului ºi mare misionar
în Apus. El a mers cu prietenul sãu, Gherman, în
Italia, iar la Marsilia a pus bazele monahismului
apusean chinovitic (de obºte), înfiinþând douã
mãnãstiri: una de maici ºi una de cãlugãri. Sunt
prezentate ºi câteva învãþãturi ale acestui mare
sfânt: „Harul este aºadar temelia mântuirii”,
„Dumnezeu voieºte ca toþi oamenii sã se mântuiascã”, „Mântuirea neputând fi dobânditã fãrã
harul divin, iar libertatea dumnezeiascã fiind un
dar divin, se poate spune cã mântuirea este un
dar al harului”.
Pe peretele de nord avem o „cronicã pictatã” a lucrãrilor de construire a mãnãstirii, care
va rãmâne mãrturie pentru generaþiile viitoare.
În planul din faþã se aflã, în dreapta, soborul de
maici, iar în stânga P.S. Ioan Selejan împreunã
cu pãrintele duhovnic ºi meºterii constructori ºi
pictori. Mãnãstirea este prezentatã în timpul lucrãrilor, muncitori, pãrinþi ºi maici muncind la
ridicarea noii mirese a lui Hristos.
Sub aceastã cronicã se aflã trei arce istorice, fiecare prezentând câte trei mari nume ale
istoriei noastre: primul arc este al celor ce s-au
rãsculat pentru dreptate ºi libertate: Horia,
Cloºca ºi Criºan; al doilea prezintã pe domnitorii care au strãlucit în istoria noastrã prin
grija lor faþã de Biserica strãbunã: Mircea cel
Bãtrân, Alexandru cel Bun ºi Matei Basarab;
ultimul arc este al marilor revoluþionari: Avram
Iancu, Nicolae Bãlcescu ºi Tudor Vladimirescu.
Foiºorul este despãrþit de paraclisul din
corpul de chilii de un hol. Acesta are o niºã în
capãt, unde este pictatã Maica Domnului cu
Iisus în braþe; ea poartã în mânã un tricolor, iar
tronul ei este înscris în conturul României Mari
(cu toate provinciile care astãzi nu mai aparþin
statului nostru).
Trapeza cuprinde scene potrivit erminiilor
bizantine. Pictura din spaþiul de pe casa scãrilor
cuprinde scene din Vechiul Testament. În zona
centralã a fost imortalizat momentul sfinþirii
mãnãstirii, de la 15 august 2000. În aceastã
scenã apar Prea Fericitul Pãrinte Teoctist ºi ierarhii care au participat la actul sfinþirii, demnitari de stat, primarii români cu eºarfã tricolorã,
grupuri de credincioºi în port naþional purtând
prapuri ºi steaguri tricolore.
Pictura de la clopotniþã, foiºor, ºi de pe

coridoarele de la corpul de chilii cât ºi de la casa
duhovnicului a fost executatã de Marcel Codrescu ºi ucenicii sãi. Paraclisul a fost pictat de
pictorul Liviu Dumbravã, cel care a pictat ºi
biserica mãnãstirii.
Urmeazã ca toate holurile sã fie pictate tot
cu sfinþi români, în ordine cronologicã, spre
aducere aminte cã suntem un neam ce s-a nãscut
prin jertfa ºi dragostea lor pentru Hristos, Mântuitorul nostru.
Vieþuitoarele mãnãstirii provin de la Centrul
Eparhial, unde au învãþat atât rânduielile monahale
cât ºi pictura, arta broderiei ºi croitoria cu specific
bisericesc. O datã cu începerea lucrãrilor, grupuri
de maici de la centrul eparhial, ce locuiau într-o
casã cu chirie din apropierea mãnãstirii, pregãteau
hrana zilnicã pentru muncitorii ce lucrau la zidirea
lãcaºului. În primãvara lui 1999 s-au instalat un
numãr de 20 de vieþuitoare, care împreunã cu cele
de la Centrul Eparhial au participat efectiv la lucrãrile de zidire, amenajarea incintei complexului
monahal ºi la lucrãrile agricole. În prezent, obºtea

numãrã 25 de maici, iar stareþã este maica Miriam
Oprea, din pãrþile Nãsãudului.
Mãnãstirea s-a dorit a fi un loc de întâlnire
a credincioºilor români din cele douã judeþe,
Covasna ºi Harghita, la un moment de mare
sãrbãtoare din calendarul Bisericii Ortodoxe –
Adormirea Maicii Domnului – aici, la izvoarele
Mureºului ºi Oltului, râuri care traverseazã cele
douã judeþe ale eparhiei. Pe lângã credincioºii
eparhiei, la sãrbãtori ºi hramuri (hramul paraclisului este închinat Sf. Prooroc Ioan Botezãtorul) participã credincioºi din pãrþile Braºovului, de pe Valea Mureºului ºi din Moldova.
Mãnãstirea e un act de binecuvântare pentru
credincioºii români din episcopie.
Cunoscutul om de culturã Rãzvan Theodorescu, ministrul Culturii, Cultelor ºi Patrimoniului, dupã vizita din vara anului 2001 a
afirmat: „Mãnãstirea de la Izvoru Mureºului
este cea mai frumoasã provocare româneascã ºi
ortodoxã pe care mi-o puteam imagina”.
(O candelã în Carpaþi… p.p. 365-368)

Mãnãstirea Fãgeþel

E

ste situatã lângã ºoseaua naþionalã
(DN 12A) ce leagã Transilvania de
Moldova prin pasul Ghimeº Palanca, în partea de vest a satului Fãgeþel prin care
trece bãtrânul Trotuº.
Din scurta cronicã a mãnãstirii, întocmitã
de stareþul Andrei Moldovan, aflãm cã biserica
mãnãstirii a fost construitã în anul 1903 fiind
ctitoria credincioasei Rozalia Gheorghe. Timp
de 28 de ani biserica a servit ca ºi capelã particularã. Cel care pune bazele vieþii monahale este
ieromonahul Dionisie ªova, originar din comuna Poduri, care vine de la Mãnãstirea Bogdana
(Bacãu) în anul 1931, împreunã cu trei cãlugãri.
Cu ordinul Episcopiei Romanului nr. 7315
din 30 decembrie 1931 a fost hirotonosit duhovnic, de cãtre Episcopul Vicar Ilarion Bãcãuanul. Dionisie ªova cumpãrã biserica împreunã cu 2 ha pãmânt. Timp de mai mulþi ani se
fac lucrãri de reparaþie a bisericii ºi se construiesc chilii ºi alte anexe gospodãreºti, constituindu-se un frumos schit monahal prin grija
pr. Dionisie ªova ºi a vieþuitorilor schitului.
Sfinþirea bisericii mãnãstirii cu hramul
„Tãierea capului Sf. Ioan Botezãtorul” a fost
sãvârºitã în ziua de 9 noiembrie 1936 de cãtre

Mitropolitul Ardealului Nicolae Bãlan împreunã cu un sobor de preoþi.
Dupã Dictatul de la Viena, în 1940, mãnãstirea a fost sediul garnizoanei ungureºti.
Ieromonahul Dionisie ªova, se întoarce la mãnãstirea Bogdana. Revine singur la mãnãstirea
din Fãgeþel în anul 1946, unde reia viaþa schitului, din pãcate întreruptã în mod tragic de
moartea sa produsã în contextul evenimentelor
tulburi ce s-au prefigurat dupã 1944 în Ardeal.
Astfel, pr. Dionisie ªova, în condiþii neelucidate, a fost gãsit spânzurat în uºa mãnãstirii,
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în urma lui gãsindu-se un testament la unul din
localnici. Ulterior s-a descoperit cã testamentul
era fals. Pãrintele Dionisie avea mormântul lângã bisericã, unde acum se aflã aleea de la intrarea în mãnãstire.
Înmormântarea pr. ªova a fost sãvârºitã de
un preot greco-catolic din Frumoasa, întrucât
atunci în zonã mulþi din preoþii ortodocºi au fost
nevoiþi sã plece. În urmã dezgropãrii sãvârºite
dupã 1990, sicriul a fost gãsit intact, în el aflându-se osemintele ºi reverenda pãrintelui. Dupã
rânduiala înmormântãrii cãlugãrilor, trupul pr.
ªova a fost þinut în bisericã ºi apoi aºezat într-un
mormânt nou.
În perioada de pãstorire a acestei zone de
cãtre P.S. Emilian Birdaº (anii 1983-1986) s-au
fãcut reparaþii interioare ºi exterioare la clãdirea
bisericii de cãtre pr. paroh Victor Bucur. Pânã la
înfiinþarea Episcopiei, P.S. Emilian a participat
de multe ori la hramurile schitului, înconjurat de
preoþii din zonã ºi mulþi credincioºi. S-a asigurat
astfel o continuitate în pãstrarea idelurilor spirituale ale acestui centru monahal. Dupã înfiinþarea
Episcopiei în 1995, prin grija Prea Sfinþitului Ioan
este transferat un grup de cãlugãri de la mãnãstirea
Topliþa-Harghita ºi s-a redeschis schitul.
Începând cu anul 1995, s-au efectuat mai
multe lucrãri de reparaþie ºi construcþie. În 1997
a fost terminat corpul chiliilor ºi s-a turnat tunelul pentru arhondic ºi gospodãria anexã. Clopotniþa mãnãstirii a fost construitã anul urmãtor.
Interiorul bisericii a fost împodobit cu o frumoasã picturã, iar mobilierul adus este din lemn
de stejar.
Lucrãrile de picturã au fost realizate de
pictorii Mihai Chinaru ºi Dumitru Macoveiu,
cheltuielile fiind suportate de inginerul Dumitru
Badea. În perioada 1995-1999 s-a ridicat un
corp de chilii cu trapezã, bucãtãrie ºi o gospodãrie anexã. În 1999 s-a construit clopotniþa
cu o chilie. Lucrãrile s-au fãcut cu sprijinul
financiar al Episcopiei, al Secretariatului de Stat
pentru Culte, al conducerii societãþii PETROM
din Moineºti etc. În cursul anului 2002 au fost
finalizate lucrãrile de picturã la corpul de chilii.
Întreaga faþadã cuprinde teme biblice, scene din
Sinaxar ce redau întregul an bisericesc.
Tematica bisericeascã este întregitã de reprezentarea pe o hartã a tuturor aºezãmintelor
monahale din cuprinsul Eparhiei Ortodoxe a
Covasnei ºi Harghitei, precum ºi o scurtã incursiune istoricã ce redã intrarea Armatei Române în Ardeal în august 1916.
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Vieþuitori ai mãnãstirii la început au fost
numai cãlugãrii: ierom. Andrei Moldovan, stareþul mãnãstirii, Ghelasie Mureºan ºi Nicolae
Ciobanu. Între timp primii doi ºi-au luat licenþa
în Teologie la facultatea din Bucureºti. În prezent, obºtea mãnãstirii numãrã 12 vieþuitori.
Trei dintre aceºtia au fost tunºi în monahism în
seara zilei de 6 ianuarie 2002 (unul din ei este
absolvent al Institutului Politehnic, iar ceilalþi
doi, tatã ºi fiu (tatãl, înainte de 1989, a fost timp
de 27 de ani primar al unei localitãþi din pãrþile
Nãsãudului).
Cu ocazia sfinþirii bisericii, la 29 august
1999, P.S. Ioan a ridicat la treapta de protosinghel pe pr. Andrei Moldovan. La acest mare
eveniment a luat parte un sobor de peste 50 de
preoþi din Eparhia Covasnei ºi Harghitei ºi din
þinuturile Moldovei.
Odatã cu redeschiderea schitului, P.S.
Ioan a dat ºi al doilea hram mãnãstirii - „Tãierea
capului Sfântului Ioan Botezãtorul”.
Localitatea Fãgeþel a fost gazda ediþiei
Universitãþii de Varã „Episcopul Nicolae Popovici”, desfãºuratã cu binecuvântarea P.S. Ioan
Selejan, între 27 iulie - 3 august 1998, care a
reunit 50 de studenþi din cadrul ASCOR (Asociaþia Studenþilor Creºtini Ortodocºi Români) ºi
LTCOR (Liga Tineretului Creºtin Ortodox Român). Lucrãrile acestei Universitãþi au fost publicate în 1999 în revista Legea Româneascã.
În perioada 1995-2002, s-au efectuat lucrãri de construcþie, îmbunãtãþire, consolidare ºi
pictare a mãnãstirii, prin purtarea de grijã a PS
Ioan, cu fonduri de la Centrul Eparhial, Secretariatul de Stat pentru Culte ºi credincioºi din
toatã þara, un ajutor deosebit fiind primit din
partea conducerii Societãþii Petrom-Moineºti,
ing. Boris Nazarevici. Dintre acestea menþionãm: s-a refãcut ºi pictat biserica; s-au efectuat lucrãri la acoperiº ºi faþade exterioare; biserica a fost împodobitã cu catapeteasmã ºi
mobilier sculptate din lemn de stejar; s-au efectuat
lucrãri de picturã în frescã realizate de pictorii
Mihai Chioaru ºi Dumitru Macavei, cheltuielile
fiind suportate de inimosul creºtin inginerul
Dumitru Badea; s-a ridicat un corp de chilii cu
trapezã ºi bucãtãrie, precum ºi o gospodãrie
anexã; în 1998, s-a construit clopotniþa cu chiliile de la intrarea în mãnãstire; trapeza, clopotniþa ºi pridvorul bisericii au fost pictate de pictorul Ovidiu Preotescu, iar exteriorul chiliilor a
fost pictat de fraþii Ioan ºi Petru Paºcu; în perioada 2002-2005, s-a ridicat zidul construit din

piatrã cu streaºinã de þiglã care strãjuieºte
mãnãstirea.
Pãrinþii mãnãstirii au fost sprijiniþi în realizarea acestor lucrãri de Unitatea militarã de la
Lunca de Sus, Unitatea de Jandarmi Miercurea-Ciuc.
Slujba de sfinþire s-a sãvârºit de cãtre PS
Ioan la 29 august 1999, de ziua hramului „Tãierea capului Sfântului Ioan Botezãtorul”, înconjurat de un sobor de 52 de preoþi din Episcopia Covasnei ºi Harghitei ºi din pãrþile
Moldovei ºi Ardealului. La slujba Sfintei Liturghii arhiereºti, stareþul mãnãstirii, ieromonahul
Andrei Moldovan a fost hirotesit ºi ridicat la
rangul de protosinghel.
În perioada 1995-2008, la hramurile Sfintei
Mãnãstiri au participat, alãturi de ÎPS Ioan ºi PS
Cristofor al Cehiei ºi Moraviei, PS Ioachim al
Huºilor, PS Ioachim al Romanului.
În anul 2000, odatã cu sfinþirea Mãnãstirii
de la Izvoru Mureºului, mãnãstirea Fãgeþel a
primit vizita Prea Fericitului Teoctist, Patriarhul
Bisericii Ortodoxe Române. Alte personalitãþi
bisericeºti ºi laice care au vizitat mãnãstirea: PS
Calinic al Argeºului, PS Casian al Galaþiului, PS

Irineu al Râmnicului, PS Visarion Rãºinãreanu,
secretari de Stat pentru Culte, Mircea Anghelescu ºi Adrian Lemeni.
În 1996, ierodiaconul Ghelasie Mureºan a
fost hirotonit de cãtre PS Ioan ieromonah, iar în
2001, la hramul din 29 august, a fost hirotesit
protosinghel. În anul 2005 Prea cuviosul Andrei
Moldovan este numit Exarh al mãnãstirilor din
Episcopia Covasnei ºi Harghitei, iar în 2006, la
29 august, e hirotesit arhimandrit.
În perioada 2002-2005, Prea Cuviosul
Andrei Moldovan a fãcut studii postuniversitare
la Facultatea de Teologie Ortodoxã din cadrul
Universitãþii Aristotel din Salonic, Grecia. În
anul 2008, va fi ales episcop vicar al Arhiepiscopiei Sibiului cu titlul de Fãgãrãºanul. La
15 august 2008, Prea Cuviosul Arhimandrit
Andrei Moldovan a fost hirotonit în treapta de
episcop vicar al Arhiepiscopiei Sibiului, de praznicul „Adormirea Maicii Domnului”, la Mãnãstirea Brâncoveanu de la Sâmbãta de Sus.
În prezent, stareþul mãnãstirii este protosinghelul Ghelasie Mureºan, iar obºtea mãnãstirii numãrã 6 vieþuitori, dintre care trei preoþi,
un rasofor ºi doi fraþi novici.
(O candelã în Carpaþi… p.p. 362 -365)

Mãnãstirea Mãrcuº

M

ãnãstirea Mãrcuº este situatã în
perimetrul localitãþii Mãrcuº, la
o distanþã de 19 km de Sfântu
Gheorghe ºi 22 km de Braºov. Sfânta Mãnãstire
este amplasatã în preajma pãdurilor dese ale
Clãbucetelor Întorsurii, în munþii Carpaþilor de
curburã, pe o colinã deasupra satului Dobârlãu fiind vizibilã de la mare distanþã. Locul amplasãrii este de o deosebitã frumuseþe, oferind o
imagine superbã asupra întregii Þãri a Bârsei.
Mãnãstirea existentã astãzi în Mãrcuº s-a
ridicat pe locul unui vechi schit ortodox, care a
fost distrus de generalul Bucow la 1700. Primele
încercãri de ridicare a unei noi biserici s-au fãcut
în timpul regimului comunist, când, dupã anul
1952, s-a ridicat o micã bisericã, din pãcate
repede demolatã din dispoziþia autoritãþilor comuniste. Maica Suzana Comºa, care împreunã
cu câþiva credincioºi a ridicat aceastã bisericã
demolatã în 1973, a fost arestatã ºi purtatã prin
instanþele judecãtoreºti ºi închisorile comuniste.
În anul 1991, maica Serafima Comºa, nepoata Suzanei Comºa, revine de la Mãnãstirea

Brâncoveni, judeþul Olt, unde vieþuia, ºi în baza
aprobãrii primite ºi a delegaþiei din 14 iunie
1991 date de cãtre Arhiepiscopia Sibiului, începe colectarea de bani ºi materiale în vederea
construirii actualei mãnãstiri.
În anul urmãtor, în ziua de 17 mai 1992,
în Duminica Slãbãnogului, se pune piatra de
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temelie ºi se sfinþeºte locul unde este înãlþatã
astãzi mãnãstirea. Slujba de sfinþire a fost sãvârºitã de Prea Sfinþitul Serafim Fãgãrãºanul,
Episcop al Arhiepiscopiei Sibiului, viitorul
mitropolit al Germaniei, în prezenþa unui sobor numeros de preoþi. Mãnãstirea are douã
hramuri: „Sfinþii Români” ºi „Sfântul Acoperãmânt al Maicii Domnului”. În ea vieþuiesc
în prezent 12 cãlugãriþe, doi preoþi cãlugãri
slujitori ai altarului, având ca stareþã pe maica
Serafima Comºa.
Dupã 1989 mãnãstirea Mãrcuº a fost prima construitã în judeþul Covasna. La construirea
ei ºi-au adus contribuþia localnicii, credincioºii
din Dobârlãu, Mãrcuº, satele învecinate ºi din
zona Întorsurii Buzãului. De la înfiinþarea Episcopiei au continuat lucrãrile de construcþie ºi
amenajare a mãnãstirii ºi s-au executat lucrãri
de picturã de cãtre pictorul Ovidiu Preoþescu.
Complexul monahal de la Mãrcuº cuprinde:
biserica, un altar de varã, chilii ºi anexe. Spre
complex existã un drum de acces pentru autovehicule pe ºoseaua asfaltatã.
Pictura muralã a fost executatã de pictorul
Ovidiu Preotescu, ucenic al pr. Sofian Boghiu ºi
terminatã în anul 2002. În anul 2000, a fost
terminatã construcþia chiliilor ºi a gospodãriilor
anexe.
În anul 2002, biserica mãnãstirii a fost
sfinþitã de PS Ioan, de Preasfinþitul Serafim
Joantã, Mitropolit al Germaniei, înconjuraþi de
un sobor de preoþi ºi credincioºi din toatã zona.

Cu binecuvântarea Î.P.S. Ioan, din iniþiativa maicii stareþe Serafima, pe lângã mãnãstire
s-a înfiinþat un centru pentru sprijinirea copiilor
fãrã pãrinþi sau aflaþi în nevoinþã. În anul 2001,
s-a înfiinþat „Asociaþia de binefacere Sf. Iustina” ºi a început construirea unei clãdiri destinatã sã adãposteascã copiii abandonaþi, care s-a
dat în folosinþã în anul 2003, când au fost aduse,
de la Orfelinatul din Braºov, 10 fetiþe cu vârste
între 3-10 luni.
Clãdirea este dotatã cu o centralã termicã,
mobilier ºi aparaturã necesarã pentru funcþionarea acestei instituþii. În anul 2004, a fost
construit un gard din lemn ce împrejmuieºte
mãnãstirea; în anul 2007, s-a construit o clãdire,
pentru pangar, din lemn.
Primul preot care a slujit în Sfânta bisericã
a fost preotul Gheorghe Moldovan din Prejmer.
În anul 1995, a venit de la Mãnãstirea Cozia,
ieromonahul Nil Ifrim, care slujeºte ºi în prezent
împreunã cu Pr. Susanu Vasile Serafim.
Actuala obºte este formatã din 7 vieþuitoare, stareþã fiind maica Serafima Comºa.
Accesul la mãnãstire se poate face din trei direcþii: din ºoseaua Braºov-Oneºti, prin ramificaþia de la pasarela comunei Hãrman spre Întorsura Buzãului, pânã la comuna Teliu, de unde
mai sunt 4 km; din ºoseaua Braºov-Oneºti, prin
ramificaþia de la Ozun, de unde mai sunt 9 km;
din ºoseaua Buzãu-Braºov, prin ramificaþia din
comuna Teliu spre Sfântu Gheorghe de unde
mai sunt 4 km.
(O candelã în Carpaþi… p.p. 368-370)

Mãnãstirea „Naºterea Sf. Ioan Botezãtorul”
de la Valea Mare

P

arte a vieþii religioase din Valea
Mare, monahismul ºi pelerinajul la
mãnãstiri început în perioada interbelicã, a cunoscut o revigorare dupã 1989. De-a
lungul anilor au îmbrãcat hainele cãlugãreºti
Vasile Gavrilã, Viorel Macoº, Monica Marin ºi
Gheorghe Avram. Concomitent a luat amploare
pelerinajul credincioºilor din sat la mai multe
mãnãstiri din þarã.
Rod al acestei miºcãri este însãºi mãnãstirea „Naºterea Sfântului Ioan Botezãtorul”, de
la „Groapa Totului”. Propunerea de ridicare a
noii mãnãstiri a fost prezentatã, în toamna
anului 1994, P.S. Ioan, care a îmbrãþiºat-o ºi a

acordat tot sprijinul concretizãrii ei. Ideea aparþine fraþilor Gheorghe ºi Nicolae Avram ºi a
prins rãdãcini dupã ce monahul Gheorghe
Avram, fiu al satului, ucenicind pe lângã mari
duhovnici ºi ctitori de mãnãstiri în pãrþile
Dobrogei, a fost ridicat la treapta de stareþ la
Mãnãstirea Dervent de cãtre P.S. Lucian al
Tomisului. Aici pr. Gheorghe a depus numeroase osteneli pentru construirea unui corp
administrativ ºi de chilii, formând o puternicã
obºte de cãlugãri. Dupã terminarea lucrãrilor de
construcþie la mãnãstirea Dervent, la cererea
P.S. Ioan, arhiepiscopul Lucian (care cunoºtea
bine realitãþile din zonã din perioada cât a fost

Constanþa, credincioºi care l-au cunoscut pe pr.
Gheorghe în vremea când vieþuia la Dervent.
În perioada 2004-2009, cu sprijinul credincioºilor din zonã, a Patriarhiei Române ºi a
Ministerului Culturii ºi Cultelor, cu osteneala
vieþuitorilor ºi a pãrintelui stareþ, sub supravegherea ºi îndrumarea Preasfinþitului Ioan,
continuã lucrãrile de construcþii ºi finisaje: faþadele exterioare ale noilor clãdiri, se monteazã
marmurã în biserica mare; se fac lucrãri privind
instalaþia electricã, sanitarã ºi termicã, se executã pietruirea aleilor ºi a cãilor de acces la
bisericã; amenajarea chiliilor destinate obºtei ºi
a hondaricului destinat credincioºilor pelerini,
amenajarea a douã heleºteie ºi a altor anexe
gospodãreºti.
Între anii 2008-2009, se executã lucrãrile
de picturã la Paraclisul cu hramul Sf. Gheorghe,
picturã fresco în stil bizantin, iar în luna iunie
2009, începe pictura în Biserica mare, cu hramul
Naºterea Sf. Ioan Botezãtorul. Obºtea mãnãstirii
este formatã din 6 vieþuitori, condusã de pã-

Mãnãstirea „Naºterea Sf. Ioan Botezãtorul”
de la Valea Mare

rintele stareþ Arhimandrit Avram Gheorghe.
Cele trei altare: bisericuþa de lemn, paraclisul de
iarnã ºi biserica mare sunt destinate sãvârºirii
Sfintelor Taine ºi a Ierurgiilor, conform obiceiurilor ºi rânduielilor mãnãstireºti. Monahii
împletesc munca cu rugãciunea.
La hramurile mãnãstirii din 24 iunie, Sf.
Liturghie arhiereascã este oficiatã de cãtre P.S.
Ioan Selejan ºi un sobor format de preoþi. La
hram participã, de regulã, toþi primarii din zona
Întorsurii Buzãului, reprezentanþii autoritãþilor
publice locale ºi peste 2000 de credincioºi. În
data de 20 iulie 2003, în cimitirul mãnãstirii este
înmormântat unul din ctitori, inginerul Grigore
Georgescu. S-a rostit cuvânt de bun rãmas de
cãtre Î.P.S. Ioan Selejan.
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episcop vicar la Sibiu) i-a dat binecuvântarea sã
se întoarcã pe meleagurile natale. Întors acasã,
pr. Gheorghe a slujit la biserica din sat împreunã
cu pr. Nicolae Floroiu ºi a început strângerea de
fonduri bãneºti ºi de materiale în vederea începerii mãnãstirii.
De la alegerea locului ºi pânã la ridicarea
bisericii din lemn, în nenumãrate rânduri Î.P.S.
Ioan împreunã cu maicile de la Centrul eparhial
ºi credincioºii din localitãþile învecinate, au
ridicat rugãciuni ºi citit acatiste la umbra unui
copac, într-o poianã plinã de flori de sânziene.
Tradiþia localã ne mãrturiseºte cã pe aceste
locuri, pe vremuri, pãstorii se întâlneau adesea
cu pustnicii care proveneau de la schiturile ºi
mãnãstirile din eparhia Buzãului. În memoria
colectivã dãinuie amintirea trecerii prin apropiere a domnitorului Mihai Viteazul, care în
drumul sãu spre Ardeal s-a oprit în locul numit
astãzi „Dealu Taberei”.
Pe data de 25 octombrie 1998 a fost pusã
piatra de temelie a bisericii de lemn cu hramul
„Naºterea Maicii Domnului”, iar în 24 iunie
1999 se sfinþeºte bisericuþa de lemn a aºezãmântului monahal. În hrisovul întocmit cu acest
prilej se spune, printre altele: „Sfântul locaº s-a
construit cu binecuvântarea ºi îndemnul Prea
Sfinþiei Sale, Prea Sfinþitul Ioan - Episcopul
Covasnei ºi Harghitei, a bunilor credincioºi din
localitate, prin purtarea de grijã a Prea Cucernicului Pãrinte Nicolae Floroiu ºi cu osteneala
protosinghelului Gheorghe Avram, stareþul mãnãstirii”.
În aprilie 2000 începe construcþia bisericii
din ansamblul mãnãstiresc, care va cuprinde
Stãreþia, Turnul clopotniþã, Muzeul ºi alte anexe
gospodãreºti. Este în curs de amenajare un heleºteu de peºte ºi drumul de acces spre mãnãstire.
Construcþia mãnãstirii a angajat contribuþia a
numeroºi ctitori ºi binefãcãtori, începând cu cei
care au donat terenul: familiile Marin Ioan,
Marin Mihai, Nicolae Avram, cu arhitecþii
Corneliu Dan ºi Ioan Teodor din Constanþa
(care au executat gratuit proiectul) ºi terminând
cu Gheorghe Avram (primarul actual), Ovidiu
Ducancea din Zãbrãtãu, Teodor Dima din Barcani,
Teodor Herdea din Bucureºti, Adrian ºi Zamfira
Stãnescu din Sfântu Gheorghe ºi mulþi alþii.
Amplasatã într-un cadru natural de o frumuseþe deosebitã ºi într-o zonã cu credincioºi
recunoscuþi pentru statornicia ºi vrednicia lor,
sfânta mãnãstire constituie deja o oazã de spiritualitate ortodoxã ºi româneascã foarte cãutatã,
la hramurile sale participând mii de credincioºi
din zona Întorsurii Buzãului, Braºovului, Buzãului, dar ºi foarte mulþi din judeþele Cãlãraºi ºi
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În aprilie 2004, Cãlin Avram realizeazã
site-ul mãnãstirii: www.manastireasfioan.ro.
Cu ocazia hramului mãnãstirii din 24 iunie 2009, în prezenþa ÎPS Laurenþiu Streza, Mitropolitul Ardealului ºi a miilor de credincioºi
participanþi la Sf. Liturghie arhiereascã, Preasfinþitul Ioan Selejan pe baza hotãrârii Sf. Sinod
a acordat rangul de arhimandrit pãrintelui stareþ
Gheorghe Avram.
Sâmbãtã 22 august 2009, obºtea mãnãstirii a avut bucuria sã-l primeascã pe Preafericitul
Pãrinte Patriarh Daniel, însoþit de Înaltpreasfinþitul Pãrinte Mitropolit al Ardealului Laurenþiu
Streza, Preasfinþitul Pãrinte Episcop al Tulcei
Visarion, Preasfinþitul Macarie Drãgoi, Episcopul Românilor din Europa de Nord ºi Preasfinþitul Andrei Fãgãrãºanul, Episcop vicar al
Mitropoliei Ardealului.
În data de 9 august 2011, dupã o grea
suferinþã, pãrintele stareþ a plecat la Domnul.
Visul pãrintelui Gheorghe - construirea mãnãstirii de la Valea Mare - a durat 13 ani. Ea a fost
ziditã cu sufletul, cu ochii, cu lopata, dar, mai
presus de toate, cu credinþã, piatrã cu piatrã,
izbândã cu izbândã, neobosit, zi de zi, clipã de
clipã. Cãci Dumnezeu, în voia Cãruia muncea ºi
îºi închinase viaþa, îi rezervase aceastã înãlþãtoare chemare: zidirea celor douã mãnãstiri.
Om al faptei, forþã a vocaþiei sale, Pãrintele a mãrturisit cel mai mult prin lucrãrile lui,
prin râvna cu care ºi-a urmãrit calea, în nopþile
de nesomn gândind la planurile de muncã, în
zilele în care însemna zidirea cu munca palmelor sale, în straie de umil zidar al veºniciei.
Cãci vocaþia Pãrintelui Gheorghe nu a fost alta
decât veºnicia. ªi nu ar fi reuºit toate acestea
dacã Dumnezeu nu l-ar fi hãruit cu darurile
scumpe ale duhovniciei: ascultarea, milostenia,
smerenia ºi, mai presus de toate, iubirea nemãrginitã de oameni.
Dar, înainte de toate, noi, toþi cei care l-am
cunoscut, ne-am împãrtãºit cel mai mult din
darurile lui pãrinteºti. Acest om ne-a strâns în
jurul sãu cu o carismã dumnezeiascã înãlþãtoare.
Ne-a mângâiat cu dragoste, cu fermitate ºi cu
multã, multã iubire, ne-a ocrotit cu o dãruire
totalã, pe unii crescându-ne ºi înãlþându-ne în
credinþã ca pe niºte copii inocenþi ce eram, întocmai zidurilor lãcaºului în care ne aflãm.
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Noi l-am vãzut zi de zi, l-am simþit retras
cu smerenie în spatele faptelor sale, ale noastre,
aºezat pe ultimul loc, dupã Dumnezeu ºi dupã
semeni, bucurându-se nemãrginit de fiecare izbândã a noastrã, cu o candoare îngereascã, ºi
împãrtãºindu-ºi bucuriile cu vervã ºi sinceritate
de copil. Acesta a fost, este ºi va rãmâne în
inimile noastre Pãrintele Arhimandrit Gheorghe
Avram, Stareþul Mãnãstirii „Sfântul Ioan Botezãtorul”, cel care a avut vocaþia Veºniciei ºi a
zidit întru aceasta.
La slujba de prohodire a arhimandritului
Gheorghe Avram, sãvârºitã în 12 august, ÎPS
Ioan a spus: „Iubiþi credincioºi, Pãrintele Gheorghe pãrãseºte Timpul ºi a gãsit de cuviinþã sã
intre în veºnicie. Oare cineva dintre noi doreºte
sã rãmânã mereu în Timp? Sau doreºte, totuºi,
sã pãºeascã în veºnicie? Pãrintele Gheorghe lasã
ceasornicul sã se opreascã ºi intrã în veºnicie.
Fericit este omul care intrã în veºnicie cu braþele
pline de roade duhovniceºti din viaþa aceasta”.
ªi mai spunea Vlãdica Ioan în acel moment de mare durere pentru cei care l-au cunoscut pe Pãrintele Gheorghe: „Am auzit cã s-a
dus vestea în þarã cã a murit Pãrintele Gheorghe.
Aþi venit cu toþii. Iubiþi credincioºi, vreau sã
duceþi vestea peste plaiurile româneºti cã Pãrintele Gheorghe n-a murit. Spuneþi cã a fost o
veste adusã de vânt, de aici din Carpaþi, ºi-a curs
peste celelalte plaiuri. ªi acest lucru vi-l mãrturisesc pentru cã, dacã v-aº fi grãit înainte de
Învierea lui Hristos, v-aº fi spus cã Pãrintele
Gheorghe a murit. Dar dupã Învierea Domnului,
Hristos a zdrobit, a omorât moartea, ºi de aceea
nu mai plângeþi cu deznãdejde, ci plângeþi la
mormântul lui ca sã rãsarã floarea Ortodoxiei
noastre ºi omul lui Dumnezeu, Pãrintele
Gheorghe”.
ªi a încheiat Înaltpreasfinþitul adresându-i-se direct pãrintelui: „Pãrinte Gheorghe, îþi
dau, în acest moment, cel mai înalt rang românesc: Tricolorul nostru sfânt. ªi de vei ajunge
acolo, cu bine la Dumnezeu, în Raiul bucuriei
Sale, îþi dau poruncã sã începi ºi acolo o mãnãstire ºi sã pui alãturi de crucea lui Hristos, pe
vârful ei, ºi tricolorul românesc, ca sã se adune
acolo toþi românii din Rai”.
(O candelã în Carpaþi… p.p. 373-376)
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Mãnãstirea „Schimbarea la Faþã”
de la Sita Buzãului

FAMILIA ROMÂNÃ

Mãnãstirea „Schimbarea la faþã”, Sita Buzãului
Buzãu ºi întreaga zonã învecinatã. Prima slujbã în
aceastã bisericã s-a sãvârºit în luna decembrie a
anului 2004. Biserica este construitã pe un plan
triconic, cu o singurã turlã, cea a Pantocratorului.
Absidele laterale ºi cea din Sfântul Altar sunt în
formã de emisferã. Pridvorul este deschis, format
din trei arce, dintre care cel central este accentuat.
Iconostasul este sculptat în lemn de tei. Icoanele
împãrãteºti sunt pictate în stil bizantin, având fondul de aur. lucrãrile de picturã în frescã în stil
neobizantin, fiind executate de pictorul zugrav
bisericesc Buzuloi Vasile, autorizat cu calificativul categoria I. Momentan se lucreazã la partea
din pronaos, Sfântul Altar, turla ºi cele douã abside fiind finalizate.
În primãvara anului 2005, s-au început lucrãrile pentru un corp de chilii proiectat pe mai multe
nivele. Corpul de chilii în formã paralelipipedicã are
în extremitatea lui nordicã un paraclis de iarnã
orientat spre rãsãrit, perpendicular pe axa bisericii
mari. Accesul în corpul de chilii se face direct din exterior, pridvorul deschis urmând a se amenaja.
Biserica mare, corpul de chilii ºi paraclisul
au ºarpanta din lemn de rãºinoase, iar acoperiºul
este executat din tablã de cupru. Planurile de arhitecturã au fost executate de arhitect Mãrgãrit
Chelbea din Braºov, iar de partea de rezistenþã s-a
ocupat inginer Marin Croitoru, în colaborare cu
inginer Horaþiu Pop, ca verificator de proiect.
În luna aprilie a anului 2008, au fost aduse trei
clopote de calibru 450, 260, 185 kg, turnate în Austria.
În anul 2009, au început lucrãrile la clopotniþã.
Sâmbãtã, 22 august 2009, obºtea mãnãstirii a
avut bucuria sã-i primeascã pe Preafericitul Pãrinte
Patriarh Daniel, însoþit de Înaltpreasfinþitul Pãrinte
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proape de localitatea Sita Buzãului,
pe un deal, se înalþã mãnãstirea
„Schimbarea la Faþã”. Terenul mãnãstirii ºi casa cu trei încãperi, în care s-a construit
un paraclis de rugãciune, reprezintã donaþia pãrintelui ieromonah Arsenie Muscalu ºi a familiei
sale. Dupã cercetarea la faþa locului, P.S. Ioan a
sugerat ca înainte de începerea lucrãrilor mãnãstirii sã se asigure o suprafaþã mai mare de teren
necesarã întreþinerii viitoarei mãnãstiri. Astfel, la
terenul existent s-au mai adãugat, tot prin donaþie,
încã 7500 mp teren arabil din partea parohului
bisericii din Sita Buzãului, Florin Tohãnean ºi a
familiei sale, precum ºi un teren de la credincioasa
Margareta Aldea.
La 3 septembrie 1997 s-a sfinþit locul mãnãstirii de cãtre Prea Sfinþitul Ioan Selejan ºi un
sobor de preoþi. Administrarea aºezãmântului monahal a revenit pentru început pr. Florin Tohãneanu.
Prin grija P.S. Ioan ºi cu ajutorul dat de primãria
localã ºi de credincioºi s-a amenajat drumul de acces,
s-au rezolvat principalele utilitãþi (alimentarea cu energie electricã, apa potabilã etc.) ºi s-a modificat paraclisul, adãugându-se o absidã pentru sfântul altar.
S-au amenajat, pânã la terminarea construcþiilor, chilii de lemn pentru obºtea monahalã ºi o
trapezã. S-a dorit a se organiza aici o mãnãstire de
cãlugãri, formându-se iniþial un mic nucleu care
participa la slujbele din sat. Vieþuitorii mãnãstirii,
cu sprijinul credincioºilor din sat, au ridicat apoi o
micã bisericã din lemn pentru sãvârºirea sfintelor
slujbe. Între timp s-a construit o casã pentru duhovnic, se strâng materiale pentru construcþia unei
noi biserici ºi pentru amenjarea unui drum de
acces. Din vara anului 2001 dupã venirea pr.
Serafim Trif de la Muntele Athos, P.S. Ioan l-a
rânduit sã meargã ca duhovnic la mãnãstirea Sita
Buzãului, alãturându-i un grup de maici de la
Centrul eparhial. În prezent mãnãstirea are 30 de
vieþuitoare, multe dintre ele fiind licenþiate.
Modul de viaþã al maicilor ºi sfintele slujbe
se desfãºoarã conform tradiþiei vechi monastice
româneºti, rânduiala mãnãstirii fiind condusã de
pãrintele ieroschimonah Serafim Trif, numit duhovnic de P.S. Ioan. Clãdirea bisericii precum ºi
corpul de chilii se aflã încã în stadiul de construcþie. Cu ocazia hramului mãnãstirii din 2002 a
fost pusã piatra de temelie a noii biserici în prezenþa Prea Sfinþitului Ioan, a unui sobor numeros
de preoþi ºi a sute de credincioºi din Braºov,
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Mitropolit al Ardealului Laurenþiu Streza, Preasfinþitul Pãrinte Episcop al Tulcei Visarion, Preasfinþitul
Macarie Drãgoi, Episcopul Românilor din Europa
de Nord ºi Preasfinþitul Andrei Fãgãrãºanul, Episcop
vicar al Mitropoliei Ardealului.
În fiecare an, mãnãstirea e loc de pelerinaj
pentru numeroºii credincioºi din judeþele Covasna,

Braºov, Buzãu ºi din întreaga þarã, în special la
sãrbãtoarea hramului „Schimbarea la Faþã”. Pe acest
„Tabor” românesc cuvintele de învãþãturã ale ÎPS
Ioan sunt ascultate de mii de credincioºi de pe ambii
versanþi ai Carpaþilor de curburã. La hramul din anul
2008, Sf. Liturghie arhiereascã a fost oficiatã
împreunã cu P.S. Visarion, Episcopul Tulcei.
(O candelã în Carpaþi… p.p. 370 -373)
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Mânãstirea „Sfântul Nicolae” Miercurea-Ciuc

M

ânãstirea „Sfântul Nicolae” a fost
înfiinþatã în anul 1999, pe lângã
Centrul Eparhial de la Miercurea
Ciuc. Nucleul acestui aºezãmânt monahal s-a
constituit din monahiile pe care IPS Ioan le-a
cunoscut pe când era stareþ ºi superior al Aºezãmântului românesc de la Ierusalim, fiindu-le
duhovnic ºi pãstor sufletesc. Alãturi de cele venite
de la Ierusalim s-au adãugat în câþiva ani ºi alte
surori tinere ºi monahii din întreaga þarã. În anul
1999, obºtea mânãstirii de la Centrul Eparhial
numãra 40 de vieþuitoare. Acestea au trudit, alãturi

I

de IPS Ioan, la ridicarea bisericii ºi a corpului de
chilii de la mânãstirea Izvorul Mureºului, jumãtate
din obºte rãmânând la mânãstirea nou înfiinþatã.
În cadrul mânãstirii „Sfântul Nicolae” sunt
organizate ateliere de croitorie, broderie, tricotaj ºi
de picturã, unde, dupã priceperea fiecãreia, monahiile ºi surorile sãvârºesc ascultarea zilnicã. O
parte din vieþuitoarele mânãstirii lucreazã în sectorul financiar, social ºi cultural al Centrului
Eparhial, unele dintre maici predau ore de religie
la ºcolile din oraº, desfãºurând activitãþi misionare
ºi de asistenþã socialã.

Schitul Dumbrãvioara

storicul Schitului Dumbrãvioara se leagã nemijlocit
de cel al Mânãstirii „Sf. Prooroc Ilie” din Topliþa.
Aceasta deoarece acelaºi ctitor, patriarhul Miron
Cristea, le-a gândit dintru început, din anul 1930, ca metoc
subordonat Mânãstirii Topliþa. Anii grei de dupã Dictatul de la
Viena ºi din timpul regimului comunist au condus la
desfiinþarea schitului, în anul 1952. A fost reînfiinþat în anul
1993, cu binecuvântarea Arhiepiscopiei de Alba Iulia, respectiv a IPS Andrei Andreicuþ (actualmente mitropolit al Clujului, Albei Iulia, Maramureºului ºi Criºanei). Din anul 1998,
în urma protocolului încheiat între cele douã eparhii, schitul a
trecut în subordinea Episcopiei Covasnei ºi Harghitei, a chiriarhului Mãnãstirii Topliþa, IPS Ioan Selejan. Între anii 2000-2009, cu binecuvântarea ºi sprijinul IPS
Ioan au fost construite o nouã bisericã, corpul de chilii, paraclisul de iarnã ºi alte anexe. Schitul
Dumbrãvioara este cercetat duhovniceºte de credincioºi din Tg. Mureº, Reghin, Deda, precum ºi din
alte localitãþi din zonã, pe tot parcursul anului ºi la cele douã hramuri ale schitului (Sfinþii Împãraþi
Constantin ºi Elena ºi Sfinþii Arhangheli Mihail ºi Gavril).

S

Schitul Gura Izvorului, Secu

ituat la poalele Munþilor Cãlimani, pe
locurile unde îºi dorm somnul de veci
cei peste 780 de militari români cãzuþi
în luptele din primul rãzboi mondial, pentru reîntregirea Neamului Românesc, aceastã „nouã
poartã spre Împãrãþia lui Dumnezeu” îºi are începuturile, în toamna anului 2000. Noua bisericã a
fost construitã, cu binecuvântarea IPS Ioan ºi cu

ajutorul familiei Emil Farago, ctitori ai mai multor
biserici ºi mãnãstiri din Episcopia Covasnei ºi
Harghitei. Pe cele 28 de hectare de teren primite de
la Primãria Topliþa, au plantat 6000 de brazi, iar pe
drumul care duce la schit au montat 13 troiþe din
lemn. Schitul are douã hramuri: „Duminica tuturor Sfinþilor”, al bisericii ºi „Sfântul Simion
Stâlpnicul”, al paraclisului.
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- II ISTORIE ªI CULTURÃ ROMÂNEASCÃ
ÎN SUD-ESTUL TRANSILVANIEI

P

e lângã frumuseþile naturale unanim
apreciate, salba de staþiuni balneo-climaterice, bogãþia izvoarelor
de apã mineralã ºi de gaze mofetice, întinderea
pãdurilor ºi pãºunilor alpine, zona sud-estului
Transilvaniei, a Arcului Intracarpatic, cunoscutã în istorie sub denumirea de Secuime, de
multe ori, este perceputã ca o zonã monoetnicã
maghiarã , ca un „bloc compact secuiesc”. În
afara cercurilor de specialiºti ºi a populaþiei locale, publicul larg cunoaºte foarte puþine date
despre faptul cã aceastã binecuvântatã regiune
din inima României, face parte din spaþiul de
etnogenezã a poporului român ºi cã, dupã Þara
Haþegului, arheologii au identificat aici cea mai
mare densitate de cetãþi dacice ºi castre romane.
La fel de puþin cunoscute sunt intensele schimburi de populaþie, care au avut loc în decursul
istoriei, de o parte ºi de alta a Carpaþilor, ºi
numeroasele relaþii economice, culturale, spirituale, sociale desfãºurate permanent între locuitorii de pe cele douã versante ale Carpaþilor
Rãsãriteni. Nici studiile ºi nici lucrãrile referitoare la personalitãþile româneºti din Arcul
Intracarpatic, nu au fost, din pãcate, sub acest
generic destul de bine intrate în atenþia cercetãtorilor pânã în anul 1989. Excepþie au fãcut
câteva volume despre patriarhul Miron Cristea,
mitropolitul Nicolae Colan, scriitorii Octavian
Codru Tãslãuanu ºi Romulus Cioflec ºi alte câteva studii apãrute în presa de specialitate ºi tot
atât de puþine articole în presa localã.
Cercetãrile întreprinse, dupã decembrie
1989, au pus însã în evidenþã faptul cã, în localitãþile Arcului Intracarpatic, respectiv a actualelor judeþe Covasna ºi Harghita, pe lângã personalitãþile de etnie maghiarã, s-au nãscut
valoroºi intelectuali români, elite locale ºi de

valoare naþionalã, de o mare diversitate socioprofesionalã: lingviºti, filologi, arheologi, istorici, teologi, geologi, botaniºti, pedagogi, ingineri, economiºti, informaticieni, cadre didactice universitare, decani, rectori ai unor instituþii
de învãþãmânt superior, cercetãtori, scriitori, publiciºti, folcloriºti, medici, juriºti, ingineri, pictori, graficieni, muzicologi, compozitori, autori
de cursuri universitare ºi manuale ºcolare ºi ai
unor opere de referinþã, dicþionare, lexicoane,
traducãtori, oameni politici, miniºtri, alþi demnitari de stat, ofiþeri superiori, generali º.a. Ne
aflãm în faþa unor personalitãþi cu specializãri
dintre cele mai diverse ºi cu importante rosturi
în societate, care, prin competenþã profesionalã
ºi conduitã moralã, au dobândit o binemeritatã
apreciere ºi recunoºtinþã publicã.
În rândul personalitãþilor nãscute ori care
s-au realizat profesional ºi au activat în Arcul
Intracarpatic transilvan se numãrã:
Ierarhi ai bisericilor ortodoxe ºi greco-catolice: ELIE MIRON CRISTEA (18 iulie
1868, Topliþa - 6 martie 1939, Bucureºti). Primul patriarh al României, membru de onoare al
Academiei Române; NICOLAE COLAN (28 noiembrie 1893, în Arpãtac (azi Araci) - 15 aprilie
1967, Sibiu). Mitropolit al Ardealului, membru
al Academiei Române; ALEXANDRU NICOLESCU (6 iulie 1882, Tulgheº - 5 iunie 1941,
Blaj). Mitropolit greco-catolic de Blaj;
IUSTINIAN TECULESCU (1 noiembrie 1865,
Covasna - 16 iulie 1932, Braºov). Episcop al
Armatei ºi al Episcopiei de Cetatea Albã - Ismail; VENIAMIN NISTOR (1886, Araci – 1963,
Alba Iulia). Episcop de Caransebeº; EMILIAN
ANTAL (1894-1971, Topliþa). Episcop vicar patriarhal; SOFIAN BRAªOVEANU (Bãcel, com.
Chichiº) Episcop vicar al Epicopiei Europei
Centrale.
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Personalitãþi româneºti din Arcul Intracarpatic.
Elite locale ºi de valoare naþionalã
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Publiciºti, scriitori, oameni politici: CONSTANTIN HÂRLAV, VALER POP, LIGIA
SIMIONESCU COLAN, DOREL MARC º.a.
Alþi intelectuali, cu merite deosebite:
ianuarie 1883, Poiana Sãratã - noiembrie 1967, CAROL S. CARACIONI-CRÃCIUN (30 octomBucureºti); ROMULUS CIOFLEC (1882, Araci - brie 1809, Odorheiu Secuiesc), inginer minier.
1955, Bucureºti); VIRGIL CIOFLEC (1876, Ara- A pus bazele exploatãrii moderne a zãcãminci - 1948, Bucureºti); PETER NEAGOE (1885, telor de sare din Þara Româneascã ºi a învãOdorheiu Secuiesc - SUA); HORIA TECULESCU þãmântului de specialitate (minierã) în România;
(1897, Râºnov - 1942, Braºov) º.a.
NICOLAE MAIOR (18 noiembrie 1894, Topliþa Profesori universitari, foºti decani, pro- 17 octombrie 1975). Inginer constructor. În
decani, prorectori ºi rectori: ION MINEA (17 1918 participã la primul Congres al intelectuanoiembrie 1878, Tulgheº - 6 februarie 1941, litãþii tehnice româneºti din Transilvania, þinut
Sibiu). Medic. A fost decan al Facultãþii de la Sibiu. ONORIU RAÞIU, nãscut la Topliþa în
Medicinã ºi Farmacie (1920-1921) ºi rector al 1927, autor de studii ºi lucrãri de specialitate, diUniversitãþii din Cluj (1926-1927); NICOLAE rector al Grãdinii Botanice din Cluj; GEORGE
COLAN (1893, Araci - 1967, Sibiu). Rector al SBÂRCEA (pseudonim Claude Romano) (n. 23
Academiei Teologice „Andreiane” din Sibiu martie 1914, Cluj). Muzicolog ºi compozitor.
(1922-1936). HORIA COLAN (n. 11 mai 1926, Originar, prin familie, din Topliþa. Are numeCovasna). Decan al Facultãþii de Mecanicã din roase lucrãri de muzicologie, compoziþii de muCluj-Napoca (1990 ) ºi rector al Institutul Poli- zicã uºoarã ºi traduceri; VIRGIL SOLNOÞIU,
tehnic din Cluj-Napoca (1990-1992). MATEI nãscut în 1933 în Cristurul Secuiesc, fost decan
BASARAB (25 iunie 1929, Covasna), fost decan al Facultãþii de Medicinã Veterinarã din
al Facultãþii de Drept din Cluj-Napoca (1991 Cluj-Napoca, pictor.
Protopopi, cãrturari: ELIE CÂMPEANU,
-1995); NICOLAE CIANGÃ (1947, Covasna),
fost prodecan al Facultãþii de Geografie din protopop greco-catolic de Giurgeu; CONSTANTIN
DIMIAN ºi ION PETRIC, Protopopiatul ortodox
Cluj-Napoca (1997 -2000) º.a.
Profesori ºi învãþãtori autori de manua- Treiscaune; ION MOGA, Protopopiatul Hãghile ºcolare ºi volume de specialitate: GHEOR- gului ºi Vâlcelelor, AUREL NISTOR, ProtopoGHE ZAHARIA (19 noiembrie 1851, Târlungeni piatul Ortodox Sf. Gheorghe; IOAN RAFIROIU,
- 1932, Întorsura Buzãului); TEODOR CHINDEA Protopopiatul Oituz, Tg. Secuiesc º.a.
Ieromonahi: ATANASIE ºi CHIRIL
(26 noiembrie 1895, Voºlobeni, HG - 12 septembrie 1982, Braºov); ªTEFAN CRIªAN PÃVÃLUCÃ (vieþuitori la Mãnãstirea Neamþ ºi
(Körösi) (cca 1780, Remetea, Harghita - 1820); Muntele Atos, nãscuþi în Breþcu); VENIAMIN ºi
MATEI JUREBIÞÃ (10 februarie 1908, Covasna TIMOTEI TOHÃNEANU (iconar ºi stareþ la Mã- 1995, Bucureºti); CONSTANTIN SPOREA (1876, nãstirea Sâmbãta de Sus, nãscuþi la Întorsura
Vama Buzãului - 1947, Deva); ALEXANDRU Buzãului); MIHAIL GOIA (stareþul Mãnãstirea
TOHÃNEANU (1907, Întorsura Buzãului - Topliþa, fiu al oraºului); GHEORGHE AVRAM
1988, Bucureºti); GHEORGHE RAFIROIU (stareþul Mãnãstirii Valea Mare, fiu al acestei
localitãþi), ATANASIE FLOROIU (stareþul Schi(1907, Araci - 1956, Salonta) º.a.
Un numãr mare de profesori univer- tului Prodomu, de la Muntele Atos, nãscut în
sitari ºi cercetãtori, autori de lucrãri, cursuri, satul Bãcel, com, Chichiº) º.a
Sculptori ºi pictori: DORIN COLTOFEANU,
studii ºi articole de specialitate, conducãtori de
doctorat: AUREL GOCIMAN-OITUZ, NICOLAE VASILE PINTEA, NUÞIU ROMUL;
Generali: ILIE COMAN, CONSTANTIN
CORDOª, AUREL DUªA, ERNEST LUPAN,
IOAN MAXIM, PETRE SUCIU, MIHU CERCHEZ, SECÃREANU, MIHAI TRIFESCU, MIRCEA ZICE;
Artiºti lirici: mezosoprana MARIA
NICOLAE TANE, ALEXANDRU OTCA, IONEL
HAVAN, SORIN MICU, ILIE TÃMAª, DORU GEORGESCU (Odorheiu Secuiesc), ADRIAN
COVRIG, DAN DOBREAN, CARMEN TÃMAª, PETRESCU, prim solist al Filarmonicii „George
CARMEN MOª, LIVIU RUSU CIUCANU, MARIA Enescu” ºi BENONE DAMIAN, solist la aceeaºi
CIOBOTÃ, SORIN POP, VIOREL CÃLIMAN, IOAN instituþie;
MARIª, VASILE AVRAM, RADU ªI ANA
Sportivi de performanþã: MARIUS
SELEJAN, IOAN ROªCA, NICOLAE COTFAS, URZICÃ, campion mondial la gimnasticã ºi
DUMITRU MUREªAN, VALER DORNEANU, GHEORGHE CHIPER, campion naþional la paVICTOR DOBREANU, DAN DOBREANU, tinaj artistic; ANCA MARINESCU, singura fePETRE PÂNZARU, DAN MUNTEANU COLAN, meie din România care a fost în Antarctica, º.a.
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OCTAVIAN CODRU TÃSLÃUANU (1 februarie
1876, Bilbor - 1942, Bucureºti); GHIÞÃ POPP (3
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vieþuire interetnicã, ei au fost primii, închiºi ºi
deportaþi, supuºi unor suferinþe ºi umilinþe greu
de descris. Aceºti adevãraþi apostoli ai românitãþii, alãturi ºi împreunã cu familiile româneºti
din zonã, au avut o contribuþie hotãrâtoare la
educarea ºi formarea atâtor generaþii de elevi,
din rândul cãrora, s-au impus prin erudiþie ºi
performanþe profesionale, dar ºi prin jertfa
pentru binele public ºi propãºirea societãþii româneºti, marile personalitãþi nãscute în aceastã
binecuvântatã parte de þarã.
Din analiza circulaþiei elitei româneºti locale, dupã locul de naºtere a acesteia, se poate
observa cã toate marile personalitãþi ale culturii
naþionale româneºti nãscute în zonã s-au realizat
profesional ºi au promovat în ierarhia socialã, în
alte localitãþi din þarã, ºi nu în locurile natale
(Miron Cristea, Nicolae Colan, Alexandru
Nicolescu, Justinian Teculescu, Veniamin
Nistor, Octavian C. Tãslãuanu, Ghiþã Popp, Romulus Cioflec, Horia Colan, Sofian Braºoveanu
º.a.). În acelaºi timp, majoritatea intelectualilor
români cu rosturi publice în administraþie, învãþãmânt, culturã, spiritualitate, economie, ºi a
celor aflaþi în fruntea acþiunilor de afirmare a
identitãþii româneºti etc., din cele douã judeþe,
sunt nãscuþi în alte localitãþi din þarã (de la Î.P.S.
Ioan Selejan, episcopul Covasnei ºi Harghitei la
vrednicii prefecþi din perioada interbelicã, Valeriu Oþelea ºi Valeriu Bidu, ºi la protopopii Ion
Moga ºi Ion Petric din secolul al XIX-lea).
Odatã stabiliþi în localitãþile Arcului Intracarpatic, toþi aceºtia, s-au ataºat de oamenii ºi locurile de aici ºi au încercat sã contribuie, dupã
puterile lor ºi contextul istoric din fiecare perioadã, la prosperitatea lor materialã ºi spiritualã
ºi la afirmarea culturii româneºti într-un spaþiu
în care cultura ºi limba maghiarã sunt preponderente.

Bibliografie:

1. Cristian Colceriu, Personalitãþi clujene
contemporane. Oameni – biografii – confesiuni,
Ed. Limes, Cluj-Napoca, 2005.
2. Dicþionarul personalitãþilor din Arcul Intracarpatic (în curs de editare la Ed. Eurocarpatica”).
3. Ioan Lãcãtuºu, Personalitãþi din Covasna ºi
Harghita, Editura Carpatica, Cluj-Napoca, 1998
4. Ioan Lãcãtuºu, Vasile Lechinþan ºi Violeta
Pãtrunjel, Românii din Covasna ºi Harghita.
Istorie. Bisericã. ªcoalã. Culturã, Editura „Grai
românesc” a Episcopiei Ortodoxe a Covasnei ºi
Harghitei, Miercurea-Ciuc, 2003.
5. Ioan Lãcãtuºu, Omagiu Horia Colan la 80 de ani,
Editura Eurocarpatica, Sf. Gheorghe, 2006.
6. Ioan Lãcãtuºu, Structuri etnice ºi confesionale în

judeþele Covasna ºi Harghita, Editura
Universitãþii „Petru Maior”, Târgu Mureº, 2008.
7. Moraru Alexandru, La rãscruce de vremi – o viaþã
de om: Nicolae Colan, Episcopul Vadului, Feleacului ºi Clujului, 1936 -1957, Cluj-Napoca, 1989.
8. Aurel A. Nistor, Cronica familiei Nistor, mms,
Centrul Ecleziastic de Documentare „Mitropolit
Nicolae Colan”, Sf. Gheorghe, 1985.
9. Mircea Pãcurariu, Dicþionarul teologilor români,
Editura Univers enciclopedic, Bucureºti, 1996
10. G. G. Rafiroiu, Din þinutul sãcuizat – Araci,
Salonta, 1938.
11. Dorina N. Rusu, Membrii Academiei Române,
1866 -1999. Dicþionar, Editura Academiei
Române, Bucureºti, 1999
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Pe aceste meleaguri s-au nãscut ºi oameni
care, prin activitatea lor, au intrat în panteonul
„nemuritorilor” neamului românesc, respectiv
în Academia Românã. Alãturi de MIRON
CRISTEA ºi NICOLAE COLAN, în rândul membrilor Academiei Române se aflã ºi academicienii HORIA COLAN ºi NICOLAE EDROIU.
Dupã înfiinþarea Episcopiei Ortodoxe a
Covasnei ºi Harghitei, în septembrie 1994, indiscutabil, personalitatea cea mai importantã a
zonei este Înalt Preasfinþitul Pãrinte Arhiepiscop IOAN SELEJAN al Covasnei ºi Harghitei,
ierarhul care, prin faptele sale, a schimbat destinul comunitãþilor româneºti din Arcul Intracarpatic, contribuind decisiv la restaurarea fiinþei naþionale prin Bisericã.
Simpla enumerare a unora dintre aceºti
distinºi intelectuali, alãturi de personalitãþile
etnie maghiarã nãscute în aceastã parte de þarã,
ne obligã la reconsiderarea unor cliºee ºi prejudecãþi despre contribuþia zonei Arcului Intracarpatic la cultura naþionalã ºi spiritualitatea
româneascã.
În acelaºi timp, prezentarea succintã a personalitãþilor româneºti din judeþele Covasna ºi
Harghita, se impune a fi completatã cu câteva
consideraþii referitoare la statutul specific al liderilor populaþiei româneºti din cele douã judeþe.
La fel ca în toate localitãþile din provinciile istorice româneºti, perioade mari de timp,
pânã la sfârºitul sec. al XVIII-lea, cei mai importanþi lideri ai populaþiei româneºti din Arcul
Intracarpatic au fost preotul ºi învãþãtorul. Cu
sprijinul Mitropoliilor din Sibiu ºi Blaj, cei doi
principali intelectuali ai satelor „popa ºi domnu
învãþãtor”, devin cu timpul liderii de necontestat
ai comunitãþilor româneºti, dar ºi „parafulgerul
în care loveau toate fãrã-de legile” vremurilor.
În momentele de deteriorare a climatului de con-
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Ierarhi români nãscuþi pe meleagurile
Covasnei ºi Harghitei
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M

iron CRISTEA (din botez Ilie membru al delegaþiei românilor transilvãneni
1868-1939). Primul patriarh al care a prezentat actul Unirii la Bucureºti. MemBisericii Ortodoxe Române s-a bru de onoare al Academiei Române (1919).
La 18 decembrie 1919 a fost ales
nãscut la 18 iulei 1868, în Topliþa, jud. Harghita
ºi a trecut la cele veºnice la 6 martie 1939, la mitropolit primat al României întregite, iar în
ziua urmãtoare învestit ºi
Cannes, Franþa (înmormânînscãunat. La 4 febr. 1925
tat în catedrala patriarhalã din
devine primul patriarh al
Bucureºti). Studii la GimnaBisericii
Ortodoxe
ziul sãsesc din Bistriþa
Române, fiind instalat în
(1879-1883), apoi la Liceul
noua demnitate la 1 nov.
grãniceresc din Nãsãud
1925. Sub el s-a fãcut
(1883-1887), la Institutul teounificarea bisericeascã din
logic-pedagogic din Sibiu
noul stat român unitar, s-a
(1887-1890) ºi la Facultatea
organizat Biserica noastrã
de Litere ºi Filozofie a Unica Patriarhie, s-a votat Staversitãþii din Budapesta
tutul de organizare ºi func(1891-1895), unde obþine
þionare al Bisericii Ortododoctoratul cu o tezã despre
xe Române din 1925. În
Viaþa ºi opera lui Eminescu
timpul pãstoririi lui, a rea(tipãritã în maghiarã, 1895).
pãrut revista Biserica OrÎnvãþãtor-director la ªcoala
todoxã Românã (1921), a
confesionalã româneascã din
iniþiat apariþia revistei
Orãºtie (1890-1891), secreApostolul, organ de publitar (1895-1902), apoi concitate al Arhiepiscopiei
silier (asesor, 1902-1909) la
Patriarhul Miron Cristea
Bucureºtilor (1924), s-a înArhiepiscopia Sibiului, hirotonit diacon necãsãtorit (30 ian. 1900), arhi- grijit de traducerea ºi tipãrirea Bibliei sinodale
diacon (8 sept. 1901), cãlugãrit la mãnãstirea din 1936 (în traducerea preoþilor profesori Gala
Hodoº Bodrog (1902), sub numele Miron, ie- Galaction, Vasile Radu ºi mitropolitul
romonah (13 apr. 1903), protosinghel (1 iun. Nicodim), precum ºi a unor ediþii din Noul Tes1908), redactor la Telegraful Român (1898- tament; a sprijinit tipãrirea de cãrþi teologice în
1900), preºedinte al Despãrþãmântului Sibiu al Editura Institutului Biblic ºi de Misiune al
Astrei (1905), preºedinte al Reuniunii Române Bisericii Ortodoxe Române, a înfiinþat
de Muzicã din Sibiu ºi al altor instituþii culturale Seminarul teologic „Miron Patriarhul” din
româneºti; în calitate de consilier a adus o Câmpulung (1922) pentru orfanii de rãzboi ºi
contribuþie directã la ridicarea actualei catedrale Academia de muzicã religioasã din Bucureºti
mitropolitane ºi la înfiinþarea Bãncii culturale (1927), a sprijinit o serie de tineri teologi la
„Lumina” din Sibiu; încã din timpul studenþiei studii peste hotare; sub el s-a ridicat actualul
s-a numãrat printre militanþii de frunte pentru palat patriarhal ºi a fost repictatã catedrala patrirealizarea idealurilor de unitate naþionalã a arhalã; a ctitorit Schitul de lemn de la Topliþa.
A contribuit la întãrirea legãturilor cu alte
poporului român. La 21 nov./3 dec. 1909 ales
episcop al Caransebeºului (înscãunat 25 apr./8 Biserici creºtine, prin vizitele sale la Locurile
mai 1910); în aceastã calitate, a apãrat ºcolile Sfinte (1927), Anglia (1936), Polonia (1938)
confesionale româneºti din Banat în faþa încer- sau prin delegaþiile strãine pe care le-a primit; a
cãrilor guvernului din Budapesta de a le des- sprijinit participarea teologilor ortodocºi rofiinþa. Participant la Marea Adunare Naþionalã mâni la congrese ºi întruniri ecumeniste peste
de la Alba Iulia din 1 Decembrie 1918 ºi hotare sau convocarea unor asemenea întruniri

N

icolae COLAN (1893-1967). Mitropolitul Nicolae Colan s-a nãscut
la 28 nov. 1893, în Araci (fost
Arpãtac), jud. Covasna ºi a trecut la Domnul, la
15 apr. 1967, în Sibiu. Studii la Liceul „Andrei
ªaguna” din Braºov (1906-1914), Institutul teologic din Sibiu (1914-1917), Facultatea de Litere a Universitãþii din Bucureºti (licenþiat în
1920), specializare la facultatea de Teologie protestantã a Universitãþii din Berlin (1921-1922).
Secretar arhiepiscopesc la Sibiu (1920-1921),
profesor de Noul Testament la Academia Teologicã „Andreianã” din Sibiu (1922-1936) ºi
rector al Academiei (1928-1936); paralel, membru în Consiliul eparhial ºi în Congresul Naþional Bisericesc, secretar general al Asociaþiei
clerului „Andrei ªaguna” membru în Comitetul

Central al Astrei, preºedinte al Reuniunii
meseriaºilor români din Sibiu, delegat la Congresul ecumenist de la Lausanne din 1927, redactor al Revistei Teologice (1923-1936),
fondator ºi redactor al revistei Viaþa Ilustratã
(Sibiu - Cluj, 1936-1940), diacon ºi preot în
1934, protopop în 1935.
La 29 aprilie 1936, ales episcop al Vadului,
Feleacului ºi Clujului (hirotonit 31 mai, înscãunat 29 iun. 1936). În aceastã slujire, a înfiinþat
o ªcoalã de cântãreþi bisericeºti la Nuºeni-Cluj
ºi un Liceu ortodox în Cluj; a îndrumat activitatea Academiei teologice din Cluj (între anii
1940 ºi 1945, în timpul ocupaþiei horthyste, a
predat cursuri de Noul Testament) ºi a foii eparhiale Renaºterea; a pus bazele a douã colecþii de

Mitropolitul Nicolae Colan

lucrãri teologice: ,,Cãrþile vieþii” (1937) ºi
„Veniþi de luaþi luminã” (1941); a tipãrit Noul
Testament (dupã Biblia lui ªaguna) în douã
ediþii (1942 ºi 1945). În 1938 a fost ministru al
Educaþiei Naþionale, Cultelor ºi Artelor. În 1938
ales membru de onoare, iar în 1942 membru
activ al Academiei (în locul lui Nicolae
Titulescu; discursul de recepþie rostit în 1945).
În 1948 a fãcut parte din delegaþia Bisericii
noastre care a participat la Conferinþa panortodoxã de la Moscova. La 23 mai 1957 ales
arhiepiscop al Sibiului ºi mitropolit al Ardealului (înscãunat la 26 mai), pãstorind pânã la
moarte. Ca mitropolit, a îndrumat activitatea
clerului, a Institutului Teologic ºi a publicaþiilor
bisericeºti de la Sibiu, s-a îngrijit de pictarea
catedralei mitropolitane.
A publicat o serie de lucrãri, peste cinci
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în þarã (Conferinþa regionalã a Alianþei mondiale pentru înfrãþirea popoarelor prin Bisericã,
la Bucureºti în 1933, fiind ales preºedinte de
onoare, Conferinþa româno-anglicanã de la Bucureºti din 1935 º.a.).
A publicat culegeri de folclor, o lucrare de
iconografie, câteva volume de cuvântãri. Pe
plan politic, a fãcut parte din Regenþa (20 iul.
1927 - 8 iun. 1930) ºi a fost prim-ministru (10
febr. 1938 - 6 mart.1938).
Lucrãri: Alexandru Roman, Sibiu, 1897,
31 p.; Arhiepiscupul ºi mitropolitul Miron Romanul, Sibiu, 1898, 66 p. (sub pseudonimul Ilie
Dinurseni); Proverbe, maxime, asemãnãri ºi
idiotisme, colectate din graiul românilor din
Transilvania ºi Ungaria, Sibiu, 1901, XXIV +
279 p.; Iconografia ºi întocmirile din internul
(interiorul n.n.) bisericei rãsãritene, Sibiu,
1905, XVII+300p.;Catedrala mitropolitanã din
Sibiu. Istoricul zidirii, Sibiu, 1908, p.45-195 (în
colaborare); Cuvântãri ºi predici ale unui teolog, mai târziu cleric român în þarã sub stãpânire strãinã, vol. I, Bucureºti, 1923, 383 + IV p.;
Pastorale ºi cuvântãri ale unui episcop român
în þarã sub stãpânire strãinã, vol. II, Bucureºti,
1923, 306 + II p.; Trei ani de propovãduire.
Pastorale ºi cuvântãri, vol. III, Bucureºti, 1923,
356p.; Pastorale, predici ºi cuvântãri, vol. IV,
Bucureºti, 1938, 278+IIIp.; Pastorale, predici ºi
cuvântãri, vol. V, Bucureºti, 1938, III + 298 +
III p.; Pastorale, predici ºi cuvântãri, vol. VI,
Bucureºti, 1939, 238 p.
Colaborãri la Telegraful Român (Sibiu),
Tribuna (Sibiu), Familia (Oradea), Gazeta
Transilvaniei (Braºov), Libertatea (Orãºtie),
Drapelul (Lugoj), Luceafãrul (Budapesta), Þara Noastrã (Sibiu), Românul (Arad), Foaia Diecezanã (Caransebeº).
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sute de studii, articole, recenzii, note, pastorale,
cuvântãri, conferinþe, fie în Telegraful Român
(Sibiu), Lumina Satelor (Sibiu), Renaºterea (Cluj),
Transilvania (Sibiu) º.a.; a editat Anuarele
Academiei Teologice din Sibiu (1928-1936).
Literaturã: Sfântul Pavel cãtre Filimon.
Creºtinismul ºi sclavia, în Anuarul I al Academiei Teologice «Andreiane», 1924-1925,
p.3-34 (ºi extras, Sibiu, 1925, 36p.); Cartea Sf.
Apostol Pavel cãtre Efeseni, în Anuarul V al
Academiei teologice «Andreiane», 1928-1929,
p.40-72; Biblia ºi intelectualii, Sibiu, 1929, 78p.
La luptã dreaptã. Un capitol de strategie misionarã, Sibiu, 1926,46p.; Medalioane, Cluj,
1940, 119 p.; În legãturi, Cluj, 1946, 94 p.;
Biserica neamului ºi unitatea limbii româneºti
(Academia Românã. Discursuri de recepþiune,
LXXXII), Bucureºti, 1945, 22p.
Traduceri: Fr. W. Foerster, Hristos ºi
viaþa omeneascã, Sibiu, 1925, 264 p.(I) + 294 p.
(II); ed. a II-a, Sibiu, 1946, XVI+335p.; Emil
Fiedler, Omul cel nou, Cluj, 1941, VIII+150 p.
(sub pseudonimul Pãrintele Nicolae).
lexandru NICOLESCU (1882-1941)
mitropolit. S-a nãscut la 6 iulie
1882, în Tulgheº, Harghita ºi a
trecut la Domnul la 5 iunie 1941, în Blaj. Studii
liceale în Reghin ºi Blaj, trimis apoi la Roma, la
Colegiul „De Propaganda Fide”, unde a obþinut
doctoratul în Filozofie ºi Teologie (1904),
Funcþionar în cancelaria mitropolitanã din Blaj
(1904-1905), profesor ºi prefect de studii la Seminarul teologic (1905-1908 ºi 1909-1913),
preot misionar în America (1908-1909), secretar mitropolitan (1913), canonic, apoi vicar general arhiepiscopesc (1916), „procurator” al
Bisericii
româneºti
unite
din
Roma
(1919-1920), „director spiritual” al mãnãstirii
de maici de la Obreja-Alba (1920), episcop de
Lugoj (instalat iul.1922), apoi mitropolit de Blaj
(numit 7 mai 1935, instalat 6 sept. 1935). A fost
unul din teologii de seamã ai Bisericii unite,
îndeosebi cu lucrãri de Moralã ºi Apologeticã.
Lucrãri: Adevãruri eterne. Meditaþii, predici, conferinþe, cuvântãri ocazionale, Blaj,
1915, IV + 235 p.; Teologia Moralã vol. I.
Principii, Blaj, 1918, VIII + 504p.; Dumnezeu
în naturã, Lugoj, 1923, 42 p.; Natura, Lugoj,
1925,72p.; Stropi de rouã. Poveþe sufleteºti…,
Lugoj, 1929, 232 p.; Familia, Lugoj, 1934,
67 p.; Sfinþii ºi animalele, Blaj, 1939, 71p.etc.
Traduceri: Predicile de advent, ale lui
Bourdalue, traduse din originalul francez, Blaj,
1920, 288p.; Bruno Vercruysse, Noi meditaþii
practice pe toate zilele anului (prelucrate din
nou de Ioan Baptista Lohmann), Lugoj, 1927,
648 p.

A

Episcopul Alexandru Nicolescu

A publicat alte peste 200 de studii ºi articole
în Unirea ºi Cultura Creºtinã de la Blaj, Rãvaºul Cluj, Sionul Românesc - Lugoj, Observatorul Beiuº º.a., discursuri, cuvântãri pastorale.
eniamin NISTOR (nume de botez
Virgil, 1886-1963). Episcopul Veniamin Nistor s-a nãscut la 10 febr.
1886, în Araci, judeþul Covasna, în familia preotului Dionisie Nistor ºi a trecut la Domnul, la 5
febr. 1963, în Alba Iulia. Liceul la Braºov (abs.
1906), Institutul teologic la Sibiu (1906-1909),
studii - neterminate la Facultatea de Litere-Filozofie ºi cea de Teologie a Universitãþii din
Bucureºti. Preot necãsãtorit (în 1913), mobilizat
ca preot militar în cursul primului rãzboi mondial; ºef de serviciu la Resortul Cultelor din
Consiliul Dirigent (1919), secretar al noii
eparhii a Clujului (1920-1922), secretar, apoi
consilier la Arhiepiscopia Sibiului (1922-1941);
hirotonisit protopop în 1926, tuns în monahism
la Cãldãruºani, sub numele Veniamin ºi hiro-
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Episcopul Justinian Teculescu

Episcopul Emilian Antal

E

milian ANTAL (din botez Dumitru,
1894-1971). Episcopul s-a nãscut la
20 octombrie 1894 în Topliþa. Mama a fost sorã cu patriarhul Elie Miron Cristea.
Studiile universitare le face la Academia
Teologicã „Andreiana” din Sibiu (1913-1916) ºi
la Facultatea de Filosofie a Universitãþii din
Budapesta (1916-1918). În perioada budapestanã a fost preºedintele Societãþii studenþilor
români „Petru Maior”. A fost protopop de Reghin (1924-1927), revizor eparhial la Cluj
(1927-1933), inspector general în Ministerul
Cultelor (1933-1938). La 28 octombrie 1938 a
fost ales arhiereu-vicar al Mitropoliei UngroVlahiei cu titlul „Târgoviºteanul” Între anii
1941-1944 a fost locþiitor al Episcopiei Argeºului, iar apoi locotenent de arhiepiscop ºi mitropolit al Bucovinei (1945-1948). Din 1949 a
condus Seminarul Teologic de la Mãnãstirea
Neamþ, apoi oastea monahalã de la Mãnãstirea
Cozia ºi, în cele din urmã, din 1952, pe cea de la
Mãnãstirea „Sfântul Prooroc Ilie” din Topliþa. A

ROMÂNII DIN COVASNA ªI HARGHITA

decembrie 1924, instalat la Ismail în 21 decembrie 1924, unde a pãstorit pânã la trecerea la cele
veºnice, în anul 1932. A fost înmormântat, lângã
pãrinþi, în cimitirul bisericii din Voineºti – Covasna, aºa cum ºi-a dorit. Mormântul din umbra
bisericii vechi din Voineºti este un simbol al
vrednicului ierarh-cãrturar, slujitor devotat al
bisericii strãmoºeºti, simbol al luptãtorului
pentru neam ºi pentru þarã.
Colaborãri la Telegraful Român ºi alte periodice din Transilvania; cuvântãri ºi predici
strânse în volumul Pentru neam ºi lege, Sighiºoara, 1931,175 p.
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tesit arhimandrit în 1940; membru în Adunarea
Eparhialã a Sibiului ºi în Congresul Naþional
Bisericesc. La 3 iunie 1941 ales episcop al Caransebeºului (hirotonit 8 iunie, înscãunat 24
iunie 1941); pensionat în februarie 1949 ºi numit stareþ al mãnãstirii Sf. Treime (catedrala
Reîntregirii) din Alba Iulia, unde a rãmas pânã
la sfârºitul vieþii.
A publicat mai multe studii - sub pseudonimul Pãrintele Nichifor - în Telegraful
Român - Sibiu, Revue de Transylvanie - Cluj,
sau în broºurã, cu privire la situaþia privilegiatã
a cultelor neortodoxe în perioada interbelicã
faþã de Biserica Ortodoxã (ex. Confesionalism
politic, Sibiu, 1930, 109 p.). Ca episcop, a îndrumat revista Altarul Banatului ºi Foaia Diecezanã de la Caransebeº, activitatea Academiei
teologice ºi a mãnãstirilor din eparhie.
ustinian TECULESCU (din botez
Ioan, 1965-1931). Episcopul Justinian
Teculescu s-a nãscut la 11 nov. 1865,
în Covasna ºi a trecut la cele veºnice la 16 iul.
1932, în Braºov. Studii la Liceul „Andrei
ªaguna” din Braºov (1877-1885) ºi Institutul
teologic din Sibiu (1885-1888). Învãþãtor
(1888-1894) ºi apoi preot-paroh în Râºnov
81894-1901), preot ºi protopop în Alba Iulia
(1901-1922); preºedinte al Consiliului Naþional
Român din Alba Iulia, încredinþat cu pregãtirea
Marii Adunãri Naþionale de la 1 decembrie
1918; senator în primul Parlament al României
întregite; episcop al Armatei, cu reºedinþa în
Alba Iulia (numit în 1922), cãlugãrit la HodoºBodrog, sub numele Iustinian, hirotonit arhiereu
la 18 martie 1923, instalat la 10 aprilie 1923;
episcop al Cetãþii Albe-Ismailului (ales la 17
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fost înmormântat în ziua de 20 iunie 1971, în
Topliþa natalã. A publicat numeroase studii ºi articole în Telegraful Român, Revista Teologicã,
Renaºterea, Buletinul Eparhiei Argeºului º.a Vlãdica Emilian Antal, figurã de seamã a Bisericii
Ortodoxe Române, a fãcut parte din ierarhii ortodocºi care, prin poziþia lor faþã de comunism, au
devenit indezirabili pentru noul regim.

Episcopul-vicar Sofian Braºoveanul

S

ofian BRAªOVEANUL, Episcopvicar (Gheorghe Pãtrunjel, din
botez). S-a nãscut la 22 iulie 1970, în
satul Bãcel, judeþul Covasna. Între anii
1984-1988 a urmat cursurile Liceului Industrial
Nr. 2 din Sfântu Gheorghe secþia filologie-istorie. Dupã terminarea stagiului militar, în 27
februarie 1990 a intrat ca frate la M-rea Brâncoveanu de la Sâmbãta de Sus, fiind tuns monah
cu numele de Serafim în obºtea aceleiaºi mãnãstiri, în 20 aprilie 1993. În 23 aprilie 1993 a
fost hirotonit diacon, iar în 30 mai 1993 a fost
hirotonit preot. Între anii 1992-1996 a urmat
cursurile Facultãþii de Teologie Ortodoxã

„Andrei ªaguna” din Sibiu. În iunie 1997 a
susþinut examenul de licenþã cu lucrarea Penticostarul ºi spiritualitatea ortodoxã, la catedra
de liturgicã. În perioada 1995-1998 a fost bursier al Facultãþii de Teologie catolice din Chur
(Elvetia). Între anii 1999-2003 a urmat studiile
de masterat la Facultatea de Teologie ortodoxã
din cadrul Universitãþii Aristotelis (Tesalonic),
Grecia, studii încheiate cu lucrarea în limba
greacã Martiri, martiriu ºi mãrturie la Sfântul
Vasile cel Mare.
În 11 mai 2002 este ales episcop vicar de
cãtre plenul Adunãrii Eparhiale a Mitropoliei
pentru Germania ºi Europa Centralã, la propunerea Î.P.S. Mitropolit Serafim Joantã. În 3
iulie 2002, Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe
Române confirmã alegerea ºi hotãrãºte schimbarea schimbarea numelui din Serafim în Sofian, cu titulatura Braºoveanul. În 11 mai 2003
este hiritonit ca episcop în catedrala din Nürnberg, de cãtre P.F. Pãrinte Teoctist, Patriarhul
Bisericii Ortodoxe Române, înconjurat de un
numeros sobor de ierarhi ºi preoþi. Între anii
2003-2010 urmeazã studii de doctorat la Facultatea de Teologie ortodoxã din cadrul Universitãþii Aristotelis (Tesalonic), Grecia, specialitatea Biblice ºi Patrologie ºi pregãteºte
lucrarea în limba greacã Paternitatea duhovniceascã la Sfântul Vasile cel Mare.
Din 2004 este redactor responsabil al Periodicului Deisis, Revistã de culturã ºi spiritualitate editatã de Mitropolia Ortodoxã Românã pentru Germania, Europa Centralã ºi de
Nord. Din octombrie 2006 este preºedinte fondator al Asociaþiei caritative „Sf. Vasile cel
Mare” din München, iar din octombrie 2008
este preºedinte fondator al Asociaþiei Tinerilor
Ortodocºi Români din Germania (ATORG). În
prezent este însãrcinat cu probleme pastoralmisionare, liturgice ºi culturale ºi cu grija faþã
de tinerii ortodocºi români din cadrul Mitropoliei. Este autor al mai multor studii ºi lucrãri
de teologie ortodoxã.

(Pr. prof. univ. dr. Mircea Pãcurariu, Dicþionarul teologilor români,
Editura Univers enciclopedic, Bucureºti, 1996;
Arhiva Centrului Ecleziastic de Documentare „Mitropolit Nicolae Colan”)
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Genealogia familiei Colan
(Lucrare în curs de editare)
Dr. Ioan LÃCÃTUªU
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U

n loc distinct în rândul persona- mercianþi, învãþãtori, ºi pânã la mari oameni de
litãþilor româneºti din Arcul Intra- culturã - academicieni, profesori universitari,
carpatic, îl ocupã membrii familiei cercetãtori º.a - a constituit-o implicarea în viaþa
Colan, originarã din localitatea Arpatac, azi Araci, publicã, prin îndeplinirea unor binecuvântate
comuna Vâlcele, judeþul Covasna. Aceastã bine- rosturi ºi demnitãþi în administraþie, culturalã,
cuvântatã familie a dat neamului ºi culturii publicisticã ºi în cadrul societãþii civile româromâneºti oameni de cinste, nuneºti, mulþi dintre ei ctitori de
meroºi învãþãtori, profesori, preinstituþii de culturã ºi spirituaoþi, publiciºti, medici, ingineri,
litate ortodoxã, fondatori de
economiºti, arhitecþi, cadre dipublicaþii laice ºi bisericeºti, de
dactice universitare, cercetãtori
aºezãminte sociale, conducãtori
ºtiinþifici, dar ºi meseriaºi, coai unor asociaþii ºi fundaþii culmercianþi, funcþionari ºi „plugari”,
turale, artistice ºi civice.
gospodari respectaþi în comuniO alta caracteristicã, a
tatea localã. Trei dintre membrii
membrilor familiei Colan, o
acestei distinse familii româneºti
constituie apartenenþa, ataºaºi-au înscris numele în panteonul
mentul ºi truda lor jertfelnicã
„nemuritorilor” neamului, în cadepusã pe altarul Bisericii
litatea lor de membrii ai AcaOrtodoxe Române. De la statordemiei Române: mitropolitulnicii credincioºi ai parohiei din
cãrturar Nicolae Colan (1893Araci ºi din localitãþile înveci1967), filologul Dumitru Macrea
nate, la vrednicii cantori, con(1907-1988), prof. univ. dr. ing.
silieri parohiali ºi eparhiali, la
Horia Colan (n. 1926).
protopopi, episcopi ºi mitropoLa editura Eurocarpatica,
liþi, membri ai Sfântului Sinod
din Sf. Gheorghe, se aflã în curs
al Bisericii Ortodoxe Române.
de editare volumul Genealogia
Majoritatea intelectualilor
familiei Colan (coordonator Ioan
care au activat la sfârºitul sec. al
Lãcãtuºu). Genealogia cuprinde
XIX-lea ºi în prima jumãtate a
120 de persoane, din ºapte gesecolului XX, au fost puternic
Acad. Horia Colan
neraþii, pe o perioadã de douã
implicaþi în activitatea de mare
secole (1810-2010).
anvergurã intelectualã desfãºuDe remarcat faptul cã ne aflãm în faþa unei ratã de Asociaþiunea ASTRA. În rândul acestora
familii ai cãror membri, din primele generaþii au enumerãm pe: mitropolitul Nicolae Colan, profost „plugari”, oameni proveniþi din „talpa þã- fesorul Ioan Colan din Braºov, protopopii Aurel
rii”, despre al cãror rol în prezervarea ºi afir- Nistor ºi Ioan Rafiroiu, medicul Pompiliu
marea identitãþii ºi unitãþii naþionale au scris atât Nistor, profesorii Gheorghe Rafiroiu, Gheorghe
de convingãtor, marii cãrturari ai neamului, pre- Bota, Silvester Cioflec º.a. Dupã reactivarea
cum Simion Mehedinþi ºi Nicolae Iorga. Odatã Asociaþiunii, academicianul Horia Colan a fost
cu modernizarea societãþii româneºti, asistãm ºi la ales preºedinte de onoare al Despãrþãmântului
diversificarea structurii socio-profesionale a ASTRA Covasna-Harghita.
membrilor familiei Colan ºi a celorlalte familii
Principalele bibliografii din domeniile
care fac parte din arborele genealogic al acesteia.
ºtiinþelor ºi culturii româneºti ºi din alte state,
O caracteristicã constantã a membrilor fa- cuprind ºi contribuþiile membrilor familiei
miliei Colan, de la cei mai mici truditori ai Colan, consemnând titlurile unor opere de refepãmântului, la meseriaºi, întreprinzãtori, co- rinþã: cursuri universitare, dicþionare, volume de
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inginerie, tehnologie, filologie, teologie, istorie,
beletristicã º.a. Din rândul celor mai cunoscuþi
autori menþionãm pe: Horia Colan, Nicolae
Colan, Dumitru Macrea, Dan Munteanu Colan,
Ioan Colan, Romulus Cioflec º.a
Atât membrii familiei Colan, nãscuþi pe
frumoasele meleguri ale Arcului Intracarpatic,
cât ºi cei trãitori în localitãþi din întreaga þarã ºi
în strãinãtate, au avut numeroase pasiuni ºi preocupãri specifice timpului liber. Stau mãrturie,
în acest sens, numeroasele excursii ºi pelerinaje
la care au participat, atunci când contextul istoric a permis, majoritatea membrilor familiilor
menþionate ºi, în primul rând cei care au îndeplinit binecuvântate rosturi ºi demnitãþi publice: Nicolae Colan, Horia Colan, Dan Munteanu Colan, Romulus Cioflec (care a ajuns ºi la
Polul Nord), Veniamin Nistor, Dorian Macrea
º.a. Colecþionarea ºi achiziþionarea de cãrþi de

culturã generalã ºi de specialitate a fost ºi este o
pasiune comunã la majoritatea intelectualilor
din familia Colan. Sã menþionãm ºi faptul cã,
Dionisie Colan a fost alpinist, membru în
Comisia Naþionalã de Aplinism, iar Constantin
Colan un priceput fotograf. De reþinut strânsele
legãturi, pãstrate între membrii familiei stabiliþi
în diferite localitãþi ale þãrii.
Lucrarea începe cu un Cuvânt de binecuvântare din partea IPS Ioan Selejan, Episcopul Covasnei ºi Harghite ºi cuprinde: o
sintezã monograficã a localitãþii ARACI, satul
natal al familiei COLAN, din Transilvania,
sin teze biografice ale unor membri ai familiei Colan ºi crâmpeie biografice ale unor
intelectuali din familiile Cioflec, Rafiroiu,
Nistor, rude prin alianþã cu membrii familiei
Colan, arborele genealogic al fa miliei Colan,
ilustraþii ºi anexe.

Satul Araci, comuna Vâlcele, judeþul Covasna
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Familiile Teculescu ºi Cioflec

Episcopul Justinian Teculescu

Horia Teculescu (1897-1942) ºi Bujor
Teculescu (1902-1978) sunt fiii protopopului
Ioan Teculescu (1865-1932), devenit Episcopul
Justinian Teculescu, primul episcop al Armatei
(1922-1924) ºi Episcop de Cetatea Albã-Ismail
(1924-1932).
Horia Teculescu, numit „un tribun al culturii române din Transilvania”, a desfãºurat o
prodigioasã activitate culturalã(1), ca profesor
de românã ºi director al prestigiosului Liceu de
Bãieþi „Principele Nicolae” din Sighiºoara
(1926-1942), ca preºedinte al Despãrþãmântului
Sighiºoara al ASTREI, ca folclorist, istoric literar ºi jurnalist. La liceul din Sighiºoara, a avut
ca responsabilitate atât catedra de românã, cât ºi
conducerea liceului. Coordona totul (locuia în
incinta ºcolii), veghea ºi întãrea toate pârghiile
de modelare ale generaþiilor de elevi, ºtia tot ce
se petrece în ºcoalã. Pe drept cuvânt, i se spunea
Zeus, dupã cum îºi amintesc foºtii elevi, intervievaþi de noi, domnul inginer Aurel Ursu ºi
domnul ec. Zaharia Urdea.(2) Lecþiile profesorului erau adevãrate prelegeri universitare, continuate cu deplasãri la muzee ºi case memoriale.
Era un mare patriot, foºtii elevi amintindu-ºi cã
le repeta: „noi suntem aici de la facerea lumii”,
cuvinte ce au rãmas celebre printre elevi. De
asemenea erau apreciate de elevi sedinþele societãþii de lecturã ºi întâlnirile cu marii scritori ai
vremii, cu care Horia Teculescu purta corespondenþã, precum Lucian Blaga (coleg de liceu
la Braºov), Mihail Sadoveanu, Ion Minulescu,
Octavian Goga, Nicolae Iorga, Sextil Puºcariu,
Emanoil Bucuþa, Cezar Petrescu,
Ionel Teodoreanu, Ion Agârbiceanu,
Cincinat Pavelescu.(3) Numai dupã
aceastã simplã înºirare a atâtor personalitãþi ne dãm seamã de relaþiile
pe care le avea profesorul de românã,
dar ºi de dorinþa ca ucenicii, elevii
sãi sã urmeze faptele întru mãrire ale
celor pe care aveau bucuria sã-i vadã
ºi sã-i audã adresându-li-se.
Episcopul Iustinian Teculescu
al Armatei, alãturi de ofiþeri români ºi
clerici în faþa catedralei „Încoronãrii”
din Alba Iulia
(Sursa: fototecaortodoxiei.ziarullumina.ro)
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Justinian Teculescu –
personalitate proeminentã a Covasnei
Ioan Teculescu – numele de botez al Episcopului Justinian Teculescu – s-a nãscut la 1
noiembrie 1865, în Covasna-Voineºti. Pãrinþii,
mocanii oieri Matei ºi Paraschiva Teacã, nãscutã Popicã, sunt binecuvântaþi de Dumnezeu cu
zece copii. Ca orice copil de la þarã, Ioan Teculescu îºi începe studiile la ºcoala primarã confesionalã din localitatea natalã (1872 –1877) –
vezi articolul Ierarhi ai Bisericilor Ortodoxe ºi
Greco-Catolice nãscuþi pe meleagurile Covasnei ºi Harghitei.
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Bujor Teculescu, un simbol al generaþiei
sale, a urmat studii de Drept la Cluj, apoi la
Paris, unde a obþinut doctoratul în Drept penal,
efectuându-ºi stagiul în unul dintre cele mai
prestigioase birouri de avocaturã din Bucureºtiul interbelic, cel al cunoscutului avocat
J.Th. Florescu. Ca tânãr avocat, a ales sã se
instaleze la Braºov, ºi-a deschis cabinet de avocat în centrul oraºului, pe strada N. Iorga. A
muncit cu dãruire, a îndeplinit ºi alte funcþii administrative, þelul vieþii lui fiind de a trãi ca „un
om de omenie”, a fost un exemplu de corectitudine ºi de bunãtate, impregnate de credinþã,
dar aripa neagrã a comunismului l-a atins. A fost
închis, familiei i s-a fixat domicilul forþat(4).
Bujor Teculescu „a traversat vremurile grele
fãrã niciun compromis, cu demnitate, în spirit
adevãrat, creºtinesc”, dupã cum ne-a mãrturisit,
într-un interviu, fiul sãu, domnul ing. ªerban
Teculescu(5).
Vieþile celor doi fraþi Teculescu au fost la
înãlþimea moralã a personalitãþii tatãlui lor. Au
avut în suflet bogãþia de apã vie a strãmoºilor
mocani din Voineºtiul Covasnei. Au avut în
suflet dorul lor de veacuri de a se uni cu þara.
Aceastã dorinþã arzãtoare s-a împlinit în vremea
tinereþii fraþilor Teculescu, pe când tatãl lor,
protopopul Ioan Teculescu, era preºedintele
Consiliului Naþional Local Alba, care a avut
importanta misiune de a pregãti ºi primi participanþii la Marea Adunare Naþionalã de la 1
Decembrie 1918, care a realizat actul Marii
Uniri(6).
Dupã o perioadã de timp, având în inimã
ecoul visului de aur al românilor transilvãneni,
Horia Teculescu publicã, în 1938, amintiri din
tinereþea sa petrecutã la Alba-Iulia. Acestea se
constituie în pagini ce evocã ISTORIE – avem
în vedere articolul „Sfârºitul unei lupte de veacuri. Ultima adunare a românilor din Ardeal
þinutã sub vechiul regim, la 31 mai 1914, în
Alba-Iulia”(7). Autorul realizeazã o retrospectivã a ultimei sute de ani, când românii din
Ardeal „au stat mereu cu petiþii întinse spre
Viena, cerând împãratului dreptate”. Dupã ultima cerere, Memorandumul, din 1892, mâna
românului a cãzut ostenitã, dar ceea ce este mai
rãu, dupã mãrturisirea lui Horia Teculescu, este
cã descurajarea a pãtruns în suflete, deoarece
„împãratul nici mãcar n-a citit lãcrãmaþia”. Mai
mult, procesul de maghiarizare înainta cu furie.
Au fost maghiarizate numele de botez, apoi cele
de familie, prin ºcoalã, armatã, jandarmerie, administraþie etc. În primii ani ai secolului XX,
presa maghiarã rãspândea încredere numai în
ceea ce-i unguresc, „astfel cã stilul de viaþã în
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Horia Teculescu ºi Gh. Jurebiþã,
absolvenþi de „ªaguna”

Ardeal începuse sã prindã peceta maghiarã”,
încât „sub greutatea vremurilor, spinãrile se încovoiau ºi unele conºtiinþe începeau sã adoarmã”. Dar visul de aur al românilor ardeleni
de a se uni cu Þara a fost permanent prezent în
satele din Transilvania: „la horã-n sat a fluturat
mereu tricolorul ºi a rãsunat cântecul doinei.
Acolo sufletul românesc n-a fost surprins cu
nimic strein, la 1918. Privirile întristate cãutau
însã o mângâiere, iar sufletele zbuciumate, un
razim. ª-atunci dinspre Carpaþi, se ivi lumina
unui revãrsat de zori. Înfiorate de bucurie, nãdejdile noastre au zburat într-acolo”.
Citând pe redactorii ziarului Albina (nr.
46, 1870, Budapesta), Horia Teculescu se identificã cu dorinþele tuturor românilor: „Aºteptam
ca România sã devinã un soare ale cãrui raze sã
încãlzeascã ºi sã lumineze pe toþi românii de
prin þãrile vecine (...) Ca la lumina unui fulger,
sufletele s-au dezmeticit ºi lacome s-au îndreptat spre Carpaþi, de unde, de astã datã, soarele
rãsãrea pentru toþi românii”. Propoziþia subliniatã a fost rotunjitã de Ioan Slavici, în volumul
sãu de memorii Închisorile mele, devenind „soarele pentru toþi românii la Bucureºti rãsare”.
Horia Teculescu considerã cã adunarea de
la Alba-Iulia, din 31 mai 1914, este ultima adunare a românilor din Ardeal þinutã sub vechiul
regim ºi cã reprezintã sfârºitul unei lupte de
veacuri „ultimul cuvânt lãmurit al celor cari
erau hotãrâþi sã nu mai rabde nicio asuprire.
Chiar faptul cã adunarea se þinea în cetatea lui
Mihai era o prevestire a întâmplãrilor ce au
urmat”.

ºi în articolele „Constituirea Sfatului Naþional
din Alba-Iulia”, „Intrarea Armatei Române în
Alba-Iulia, 6 decembrie 1918”, „Un martir necunoscut”(scris în 1978, cu câteva luni înainte
de a muri), toate publicate în volumul Teculeºtii
din neam în neam, realizat de Luminiþa Cornea,
Constantin Catrina, Ioan Lãcãtuºu, publicat la
Editura Angvstia din Sf.Gheorghe, în anul 2008
(p. 182-188).
Stãpânit de o puternicã conºtiinþã naþionalã ºi o extraordinarã demnitate, Bujor Teculescu a simþit cum, în 1918, „Ardealul fremãta, totul se miºca, dar toatã aceastã pornire –
care de fapt era o revoluþie – trebuia dirijatã ºi
îndrumatã, ca sã nu se ajungã la o stare haoticã
ºi, ca þelul final sã fie atins, trebuia procedat în
mod ordonat, disciplinat ºi supus unor dispoziþiuni, unei autoritãþi cu putere legalã”(11).
Cu toate cã în ceea ce a scris predominã
evocarea, sentimentele sunt transmise direct ºi
firesc: „O febrã cuprinse întreg oraºul. Armata
Românã, dupã peste trei secole de la intrarea în
Bãlgrad a lui Mihai Viteazul. Un vis de secole
împlinit! (...). Trenul a intrat în garã! (cu armata
românã, n.n.) Un fior m-a strãbãtut la vederea
primului soldat (...). Spre marea noastrã dezamãgire, nu s-a putut vorbi cu niciun soldat ºi, în
aceastã situaþie, nu am avut de fãcut altceva
decât sã plângem în tãcere. Osana! Acestei mari
clipe de bucurie ºi triumf românesc. Unitatea a
luat forma de marº ºi, în frunte cu douã rânduri
de trompete, au pornit un marº rãsunãtor, care
ne-a ridicat pãrul mãciucã de entuziasm (...). De
pe balconul hotelului Dacia (de curând rebotezat din Hungaria), preºedintele Comitetului
Naþional Local, protopopul Ioan Teculescu, în
cuvinte rapsodice, a entuziasmat mulþimea, dându-ne fiori de mândrie ºi lacrimi de bucurie”(12).
Euforia era prezentã în sufletele tuturor.
Adãugãm activitatea de folclorist a lui
Horia Teculescu. Culegerea sa de folclor, capodoperã a vieþii sale, Pe Murãº ºi pe Târnave –
Flori înrourate (doine ºi strigãturi) a fost publicatã în 1929, iar în 1932 a fost premiatã de
Academia Românã. Ion Bianu a apreciat elogios, afirmând: „Ai fãcut o lucrare frumoasã ºi
folositoare, un buchet, un mozaic în care cine
vede ºi pricepe poate cunoaºte o laturã de sensibilitate a fondului artistic al neamului românesc, cum se aratã în mijlocul dulcelui nostru
Ardeal, cea mai dulce, cea mai frumoasã parte
din lume. Sã trãieºti!”(14, p. 155).
În concluzie, putem afirma cã Horia ºi
Bujor Teculescu sunt moºtenitori ai convinge-
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La adunarea evocatã de Horia Teculescu,
care s-a þinut la hotelul „Europa” din Alba-Iulia,
participã importanþi fruntaºi politici: Al. Vaida,
V. Goldiº, C. Pop, I. Maniu, A. Vlad, V. Braniºte,
care „s-au luptat ºi au lucrat cu isteþime, aºa cum
ºtie românul”. Preºedintele adunãrii era protopopul de atunci al Alba-Iuliei, Ioan Teculescu,
care a vorbit cu entuziasmul patriotic caracteristic, îndemnând ca „adunarea de astãzi sã
strãluceascã, prin purtarea noastrã liniºtitã ºi
trezvie, ca sã fie o pildã înãlþãtoare de inimi,
pentru toate inimile”. Au urmat la cuvânt mai
mulþi fruntaºi, dar spre regretul tuturor, jandarmii someazã participanþii sã se împrãºtie, pe
motivul cã au fost „vorbiri de agitaþie”. „Cu greu
a fost opritã revolta poporului care striga ºi
ameninþa. (...) Aºa a fost întreruptã ultima adunare a românilor din Ardeal, pentru ca sã continue la 1 Decembrie 1918”.
Ultima frazã a articolului exprimã obida,
dar ºi mândria autorului care a participat direct
la acest eveniment. În schimb, în ultimele luni
ale anului 1918, Horia Teculescu era student la
Budapesta, deci nu a fost prezent la Alba-Iulia,
la Marea Unire, aºa dupã cum mãrturiseºte fratele sãu Bujor(8).
Din interviul luat lui Bujor Teculescu, în
1978, cu douã luni înainte de a muri, de un
muzeograf de la Muzeul de Istorie din Braºov,
ne dãm seama de puternicele sentimente patriotice ce îl stãpâneau pe tânãrul de atunci. Era
în clasa a VIII-a de liceu, în timpul Marii Uniri,
dar a participat cu pasiune ºi dragoste la toate
evenimentele din acele zile fierbinþi.. S-a înscris
în Garda Naþionalã, fiind cel mai tânãr membru
al ei, din totalul celor 817 „flãcãi de pe valea
Mureºului, de la poalele Munþilor Apuseni ºi
tineretul orãºenesc. Garda ºi-a aºezat tabãra în
cazãrmile golite din Cetate, membrii fiind echipaþi ºi înarmaþi din rezervele magaziilor fostelor
unitãþi austriece”(9). Când se desfiinþeazã Garda,
este abãtut, supãrat ºi scrie cu pãrere de rãu:
„Cariera noastrã de gardiºti încetase pe data de 1
ianuarie 1919, eram nemângâiaþi cã aºa de puþin
a durat. Cu oarecare nostalgie, m-am despãrþit
de arma mea, pe patul cãreia, în nopþile de strajã,
mi-am scobit litera T. Am depus ºi uniforma,
purtatã cu mândrie, ºi capela tivitã cu panglicã
tricolorã”(10).
Cu certitudine, putem susþine cã Bujor
Teculescu a fost marcat de acest extraordinar
eveniment istoric trãit cu fervoare în adolescenþã, despre care ºi-a amintit mereu, de-a lungul timpului, inclusiv în cadrul familiei. Demonstrãm aceastã afirmaþie prin multele referiri
la Marea Unire, atât în interviul mai sus citat, cât
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rilor morale ale tatãlui lor. Ei au înþeles mai întâi
din familie care este visul de aur al românilor,
apoi au contribuit la evidenþierea ºi realizarea
acestei puternice dorinþe a românilor ardeleni.
Chiar dacã nu i-au continuat vocaþia de preot,
fiii protopopului Ioan Teculescu – episcopul
Justinian Teculescu – au continuat bogata activitate cultural-naþionalã a tatãlui lor ºi au reuºit
sã transmitã sentimentele naþionale ale membrilor familiei Teculescu.
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Radu Teculescu (1924-1953)
- poet, jurnalist, traducãtor
Radu Teculescu este fiul lui Horia Teculescu. Opera lui cuprinde poezii, traduceri,
articole în presa timpului ºi un jurnal cu însemnãri zilnice.Partea cea mai rezistentã a operei sale o constituie, fãrã îndoialã, poezia. Primul ºi singurul publicat este Sixto Escobar,
apãrut în 1945, la editura Pro-Pace, Bucureºti,
lãsând pregãtite pentru tipar încã patru volume.
Frumuseþea imaginilor artistice inedite ºi a conþinutului ideatic, a temelor ºi motivelor realizeazã liantul primului volum cu celelalte. Radu
Teculescu este un poet important prin cele cinci
volume care îl reprezintã ºi-l încadreazã în poezia româneascã modernã cu o puternicã amprentã simbolistã, în imediata continuare a poeziei
interbelice. Pe cerul literaturii române, Radu Teculescu nu a fost o stea cãzãtoare, ci este o stea
strãlucitoare din constelaþia poeziei româneºti.
Nicolae Teculescu (1921-1972)
- medic balneolog ºi poet
Nicolae Teculescu este nepot de frate al
Episcopului Justinian Teculescu. Ca medic, Nicolae Teculescu ºi-a propus sã continue tradiþia
cercetãrilor româneºti referitoare la staþiunea bal-

Nicolae
Teculescu

nearã Covasna. Cele douã opere inedite, Cântarea
Cântãrilor - fãcutã de Solomon ºi Hyperion, realizate de medicul Nicolae Teculescu, aflate în
Fondul Teculescu de la Centrul Ecleziastic de
Documentare „Mitropolit Nicolae Colan” din
Sf. Gheorghe, au fost obþinute de dr. Ioan Lãcãtuºu, de la doamna Septimia Constantinescu,
nãscutã Teculescu, din Ploieºti, sora lui Nicolae
Teculescu. Preocupãrile literare ale medicului
Nicolae Teculescu sunt meritorii, dovedind, în
primul rând, o solidã culturã în domeniul literaturilor vechi, a literaturii în general, a folclorului ºi a literaturii române în special.
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litatea lor extraordinarã de mari pedagogi, menþionãm doar o remarcã a filosofului Mihai ªora
– într-un interviu acordat Adrianei Babeþi, publicat în revista Orizont, nr. 6. 2005, referindu-se la anii de elev la Liceul „D. Loga” din
Timiºoara, filosoful M. ªora mãrturisea: „La
liceu am avut profesori minunati, de mare clasã.
Cel care m-a marcat în mod deosebit a fost
profesorul meu de latinã, greacã ºi filosofie:
Constantin Cioflec. Iar fratele sãu, Silvestru
Cioflec mi-a fost profesor de românã în primii
ani. Extraordinar profesor ºi el! Erau enorm de
cunoscuþi aceºti fraþi Cioflec. Constantin
Cioflec ºi-a fãcut studiile în Germania ºi a concurat cu C-tin Rãdulescu Motru pentru o catedra
de filosofie. A câºtigat Motru”.
Romulus Cioflec (1882-1955) - scriitor
Romulus Cioflec (1882-1955) este scriitorul cu vocaþia cãlãtoriei. A fost toatã viaþa
profesor ºi a profitat din plin de vacanþele ºcolare, pentru a cãlãtori. Nãscut într-o localitate
din inima Transilvaniei, Romulus Cioflec ºi-a
numit satul natal, Araci, din judeþul Covasna

Scriitorul Romulus Cioflec

„cel mai frumos colþ al þãrii”. La vârstã fragedã,
a trecut Carpaþii, devenind elev la ªcoala Normalã din Câmpulung-Muscel, absolvitã în 1901
(coleg de clasã cu Ion Mihalache, viitorul om
politic). Dupã ce trei ani a fost învãþãtor în douã
sate din judeþul Prahova, devine student al Facultãþii de Litere ºi Filosofie, fiind în acelaºi
timp bibliotecar la Biblioteca Academiei din
Bucureºti. Solicitat de Vasile Goldiº, este o perioadã (1911-1912) prim-redactor al ziarului
Românul din Arad. Absolvind Facultatea de Li-
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Familia Cioflec provine din Comana de
Jos, unde exista, la 1794, preotul Idomir Popovici, zis Cioflec. Fratele sãu, Iacob Cioflec, fost
Popovici, a fost preot în Araci, judeþul Covasna,
între 1780-1826. Iacob Cioflec a avut trei copii:
Rafira, cãsãtoritã Colþ; Aron (1803-1892), învãþãtor ºi cântãreþ bisericesc, a avut 10 copii;
Gheorghe (1797-1866), preot în Araci între anii
1826-1866, a avut patru copii, primul, Dimitrie
(1829-1891), profesor la Braºov ºi folclorist.
Dimitrie Cioflec a fost colaborator apropiat al lui George Bariþiu ºi a fãcut parte dintr-un
cerc cu preocupãri folclorice, iniþiat de acesta,
alãturi de Iacob Mureºianu, Andrei Mureºianu
ºi ªtefan Emilian. La îndemnul lui G. Bariþiu,
Dimitrie Cioflec culege, între 1855-1858, poezii
populare din satul natal, Araci, ºi din SatulungSãcele. Folcloristul Cioflec a fost stimulat în activitatea sa de atmosfera intelectualã a Braºovului
celei de a doua jumãtãþi a sec. al XIX-lea, favorabilã creaþiei folclorice, mai ales ca urmare a
apariþiei colecþiei de poezii populare a lui Vasile
Alecsandri (1852). Dimitrie Cioflec a realizat colecþia sa de poezii populare la foarte scurtã vreme
dupã apariþia colecþiei lui Vasile Alecsandri, fiind
prima de acest fel din Þara Bârsei ºi printre primele colecþii de liricã popularã româneascã.
Aron Cioflec (1803-1892), bunicul scriitorului, învãþãtor ºi cântãreþ bisericesc în Araci,
a avut douã cãsãtorii. Cu prima soþie, Domnica
Axente, are cinci copii, din care unul a murit
tânãr fiind. Cu a doua soþie, Maria Grozea, a
avut tot cinci copii, din care o fatã, Marina, a
murit tânãrã: Maria, Constantin, David, Alexandru. David Cioflec a avut sase copii, al
doilea fiind Remus, care a devenit editor în
perioada interbelicã, conducând Editura Remus
Cioflec, la care scriitorul Romulus Cioflec îºi
publicã romanul Pe urmele destinului (1943).
Constantin Cioflec, tatãl scriitorului Romulus Cioflec, a fost cãsãtorit cu Maria Bucºa.
Au avut 13 copii, cu o diferenþã de 24 de ani
între primul ºi ultimul nãscut. Dintre aceºtia
cinci au murit prematur (la vârste cuprinse între
ºapte luni ºi trei ani), iar opt au trãit pânã la
vârste înaintate. Maria, a cãrei primã fiica s-a
cãsãtorit cu fratele mitropolitului Nicolae Colan
are doi copii: Horia Colan, academicianul (n.
1926) ºi Steluþa, cãsãtoritã cu un cunoscut ºi important filolog Dimitrie Macrea (1907-1988).
Constantin (1880-1978) ºi Silvestru
(1889-1969), profesori în Timiºoara. Despre ca-
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tere ºi Filosofie, Universitatea Bucureºti, a plecat (1914) tocmai în judeþul Botoºani, ca profesor la Liceul „Atanasie Baºotã” din Pomârla,
unde este coleg cu Iorgu Iordan (1888-1986),
viitorul mare lingvist ºi academician.
În 1917, Romulus Cioflec s-a aflat la Petrograd, dupã care a ajuns la Chiºinãu, unde
rãmâne pânã în 1926, fiind profesor de românã,
germanã ºi filosofie la Liceul „B.P. Hasdeu” (un
an) ºi ºapte ani la Liceul de Bãieþi „Mihai Eminescu”. În anul ºcolar 1921-1922, se aflã la
Berlin, cu o bursã de studii.
În anul 1926, Romulus Cioflec, împreunã
cu soþia sa, se transferã la Timiºoara. De la Chiºinãu, tocmai la Timiºoara! O distanþã impresionantã! Dar toate distanþele parcurse de Romulus
Cioflec sunt impresionante! Totuºi la Timiºoara
avea trei fraþi, doi profesori ºi unul jurist.
În vara anului 1927, a cãlãtorit în Spania,
oprindu-se câteva zile ºi în Italia, iar în vara
anului 1928, la Polul Nord. În 1929, la Paris, l-a
cunoscut pe scriitorul Panait Istrati de care îl va
lega o strânsã prietenie. În septembrie 1929, a
mers cu Panait Istrati la Lupeni, ca sã cerceteze
consecinþele grevei muncitoreºti. În 1932, îl viziteazã pe Panait Istrati bolnav, la Mãnãstirea
Neamþ. La Brãila îºi vizitase prietenul de mai
multe ori.
Cu toate cã este cunoscut îndeobºte ca
romancier (romanele Vârtejul, Pe urmele destinului, Boierul) ºi ca autor de nuvele ºi povestiri
(debut în anul 1907, cu volumul intitulat Doamne, ajutã-mã!, urmând Lacrimi cãlãtoare, Români din Secuime ºi Trei aldãmaºe), Romulus
Cioflec este un veritabil memorialist. Cele mai
interesante ºi mai palpitante cãlãtorii au fost
transpuse pe hârtie, devenind valoroase volume
memorialistice. Avem în vedere trei volume.
Primul Pe urmele Basarabiei... note ºi impresii
din revoluþia ruseascã, apãrut în 1927, dupã ce
cu zece ani în urmã fusese în Petrogradul revoluþionar, apoi în Basarabia, la Chiºinãu, unde
a rãmas mai mult timp. Al doilea volum, Cutreierând Spania. Impresii de cãlãtorie (1928),
a fost scris în urma cãlãtoriei efectuate în Spania, în vara anului 1927, unde participã la cursurile de varã ale Centrului de Studii Istorice din
Madrid, conduse de Menendez Pidal. Al treilea
volum, cel mai palpitant, este Sub soarele polar.
Impresii ºi peripeþii din voiajul unor salvaþi de
la naufragiu de spãrgãtorul Krasin, apare în
1929, dupã ce cu un an înainte într-adevãr cãlãtorise la Polul Nord, împreunã cu soþia, pe nava
de pasageri Monte Cervantes a unei companii de
navigaþie din Hamburg, trãind o adevãratã aventurã. În memorialele de cãlãtorie, Romulus
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Cioflec realizeazã pagini admirabile, care traduc un observator rafinat al spectacolului
naturii. Prin vizitarea multor þãri din Europa,
prin cunoaºterea mai multor limbi (maghiara,
germana, rusa, franceza), prin trãirea unor sentimente ºi emoþii deosebite în compania unor
cetãþeni de etnii diferite, prin paralele realizate
între România ºi alte þãri, între meleagurile româneºti ºi strãine etc. scriitorul Romulus Cioflec poate fi considerat ceea ce numim astãzi un
adevãrat european.
La Chiºinãu, vreme de aproape zece ani,
Romulus Cioflec se alãturã prietenilor sãi
(Pantelimon Halippa, Onisifor Ghibu, Nicolae
Alexandri, Ion Pelivan, S. Murafa) în activitatea
culturalã ºi socialã specificã perioadei 19161926. Astfel gazeta moldovenilor, Cuvânt moldovenesc, „e pipernicitã, ca un copil crescut în
sãrãcie ºi nãpãstuire – cu toate cã-ºi duce viaþa
într-un cartier boieresc.” Nu numai cã Romulus
Cioflec înþelege ºi prezintã exact realitãþile perioadei, dar, venind din Ardeal ºi cunoscându-i
istoria, realizeazã o interesantã comparaþie între
Cuvânt moldovenesc ºi Gazeta de Transilvania:
„Faþã de ziarele mari de peste Nistru, Cuvântul
moldovenesc este ca ºi Gazeta Transilvaniei dinainte de 1848, în comparaþie cu ziarele vieneze
– aºa cã prin acei cari ne scriu ori vin pe la
redacþie, simþim noi cã suntem mulþi, cu toate cã
tare suntem puþintei” Remarcãm faptul cã
Romulus Cioflec s-a integrat în grupul celor de
la Cuvânt moldovenesc („noi”) ºi cã, prin umorul specific, constatat în toate operele sale, face
haz de necaz, însã este optimist. Cu tot sufletul,
scriitorul nãscut la Araci s-a integrat ºi la pus
umãrul la complicatele probleme basarabene.
În Statul personal, completat de Romulus
Cioflec la data de 28 iunie 1924, ca profesor la
Liceul de Bãieþi „M. Eminescu”, din Chiºinãu,
la rubrica „Activitatea extraºcolarã” gãsim
scris: „Participarea la miºcarea naþionalã politicã ºi culturalã de la începutul revoluþiei în
Basarabia, pânã la venirea armatei române ºi
dupã aceasta”. Basarabenii l-au apreciat cum se
cuvine. Din acelaºi document, rubrica „Ce recompense a obþinut”, aflãm cã scriitorul a primit:
„Medalia «Bãrbãþie ºi Credinþã», clasa I (Înaltul
Decret nr. 3411 din 15 noiembrie 1918), pentru
servicii în Basarabia înainte de Unire ºi Adresa de
mulþumire din partea Ministerului Instrucþiunii
Publice (nr. 47.233 din 7 iunie 1921), pentru servicii aduse ideii naþionale în Basarabia”.
În anul 1926, Romulus Cioflec, împreunã
cu soþia sa, se transferã la Timiºoara. La Timiºoara se aflau fraþii sãi: Constantin (18801978), profesor de latinã la Liceul de Bãieþi

le aparþin. Ca majoritatea scriitorilor noºtri interbelici, Romulus Cioflec ºi-a încercat talentul
în toate genurile literare. Adolescent, elev la
ªcoala Normalã din Câmpulung Muscel, a scris
poezie, cum mãrturisea într-un interviu. Apoi a
scris povestiri ºi nuvele (Doamne, ajutã-ne!,
Lacrimi cãlãtoare, Români din secuime, Trei
aldãmaºe), romane (Vârtejul, Pe urmele destinului, Boierul) ºi memoriale de cãlãtorie (Pe
urmele Basarabiei, Cutreierând Spania, Sub
soarele polar). Au rãmas în manuscris piesele
de teatru: Moarte cu bocluc, Rãspântia, Rãfuiala, Cupa Domeniilor.
Profesorul univ. dr. David Gyula, de la
Universitatea din Cluj, nãscut în Araci, deci
consãtean, dar ºi contemporan cu Romulus
Cioflec, traduce în limba maghiarã romanul
Vârtejul (Editura Kriterion, 1983) ºi scrie în
Postfaþã: „Pe bolta cereascã nu strãlucesc doar
stele mari ºi luminoase. Dimpotrivã, majoritatea
sunt greu de vãzut cu ochiul liber, ºi totuºi este
de neînchipuit fãrã ele universul într-o searã de
august. Poate cã le-am putea aprecia cu adevãrat
numai dacã ele ar lipsi, dacã în locul lor s-ar
deschide niºte gãuri negre”.
Acest fenomen are loc într-un fel ºi în
cazul „stelelor mai mici” din literaturã. Din categoria acestor „stele mai mici” face parte Romulus
Cioflec. Important este cã reprezintã o stea.
Opera scriitorului cuprinde volumele:

1. Doamne ajutã-ne!, 1907.
2. Lacrimi cãlãtoare, Editura Viaþa româneascã,
Iaºi, 1920.
3. Pe urmele Basarabiei… note ºi impresii din
revoluþia ruseascã, Institutul de Editurã ºi Arte
Grafice Cartea Româneascã, Bucureºti, 1927.
4. Cutreierând Spania, Editura Adevãrul, Biblioteca
„Dimineaþa”, 1928.
5. Sub soarele polar. Impresii ºi peripeþii din voiajul
unor salvaþi de la naufragiu de spãrgãtorul
Krasin, Editura Naþionalã - S. Ciornei, 1929.
6. Vîrtejul: roman, Editura Adevãrul, Bucureºti,
1937.
7. Români din Secuime, nuvele, Editura Casa
ªcoalelor, Bucureºti, 1942.
8. Pe urmele destinului. O goanã în jur de sine
însuºi, 2 volume, Editura Remus Cioflec, 1943.
9. Camarazii (Drei Kameraden), roman de Erich
Maria Remarque, tradus de Romulus Cioflec,
1945.
10. Boierul, roman, E.S.P.L.A., Bucureºti, 1957.
11. Trei aldãmaºe, nuvele ºi schiþe, Editura Minerva,
1970.
12. Vîrtejul, ediþie îngrijitã ºi cuvânt înainte de
Mircea Braga, Editura Dacia, Cluj-Napoca, 1979.
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„Diaconovici Loga”; Silvestru (1889-1969),
profesor ºi inspector de specialitate la Directoratul pentru Învãþãmânt; Victor (1887-1972),
jurist. Soþiile acestora au fost profesoare la
Liceul de Fete „Carmen Sylva” din Timiºoara.
În anul 1936, Romulus Cioflec se mutã la
Bucureºti, fiind un an profesor la Seminarul
central, apoi, pânã la pensionare, în 1942, la
Liceul „Gheorghe Lazãr”, fiind coleg de profesorat, o perioadã de timp, cu G. Cãlinescu
(1899-1965). În anul 1937, tipãreºte romanul
Vârtejul, la Editura Adevãrul, Bucureºti, iar în
anul urmãtor 1938, la propunerea lui Mihail
Sadoveanu, romanul Vârtejul este premiat de
Academia Româna cu premiul „Ion Heliade
Rãdulescu”. În anul 1943 publicã romanul în
douã volume Pe urmele destinului. O goanã în
jur de sine însuºi la Editura Remus Cioflec (vãrul scriitorului). Din anul 1945, începe pentru
Romulus Cioflec o perioadã monotonã, chinuitoare pentru un om care toatã viaþa a cãlãtorit. Se
închide în spaþiul arid al traducerilor (traduce
romanul Camarazii/ Drei Kameraden de Erich
Maria Remarque). În perioada 29 octombrie - 11
noiembrie 1947, are loc procesul politic înscenat conducãtorilor Partidului Naþional-Þãrãnesc
care îl marcheazã pe scriitorul Romulus Cioflec.
Alãturi de Iuliu Maniu (ºi alþi fruntaºi ai partidului) este condamnat la închisoare pe viaþã ºi
Ion Mihalache, fostul sãu coleg, ce a rãmas credincios partidului prin care a ajuns de zece ori în
Parlamentul þãrii ºi al cãrui preºedinte a fost.
Între anii 1947-1955, Romulus Cioflec a
fost afectat de întorsãtura situaþiei politice din
þarã ºi, în continuare, ca scriitor, s-a autocenzurat (avea de crescut doi copii). Îºi dã seama cã
unele opere, pe care le avea scrise, nu vor mai
putea fi tipãrite (ex. romanul, rãmas inedit,
Ispãºirile), iar altele nu-i vor fi retipãrite (ex. Pe
urmele Basarabiei). Pregãteºte pentru tipar un
volum de nuvele, selectate din volumele anterioare, volum care va fi tipãrit postum, în 1970,
sub titlul Trei aldãmaºe. Revede, pentru o a
doua ediþie, operele apãrute anterior: Vârtejul,
Pe urmele destinului, Cutreierând Spania, Sub
soarele polar. Scrie romanul Boierul, care apare
postum în 1957, inspirat din realitãþile cunoscute ca învãþãtor în Prahova, la începutul secolului XX.
În ziua de 13 noiembrie 1955, Romulus
Cioflec se stinge din viaþã. Este înmormânat la
cimitirul Bellu din Bucureºti, alãturi de Ion
Barbu, Eusebiu Camilar, Magda Isanos º.a.
Fãrã a exagera meritele lui Romulus
Cioflec, putem afirma cã operele sale au partea
lor de contribuþie la dezvoltarea genurilor cãrora
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13. Örvényben (Vîrtejul), tradus de David Gyula,
Editura Editura Kriterion, 1983.
14. Pe urmele destinului, ediþie îngrijitã ºi cuvânt
înainte de Mircea Braga, Editura Dacia,
Cluj-Napoca, 1985.
15. Cutreierând Spania, ediþie îngrijitã, cuvânt
înainte ºi note de Nicolae Jula, Editura
Sport-Turism, Bucureºti, 1988.
16. Boierul, ediþie îngrijitã de Mircea Braga, cu un
cuvânt introductiv de Perpessicius, Editura Dacia,
Cluj-Napoca, 1988.
17. Pe urmele Basarabiei... note ºi impresii din
revoluþia ruseascã, în acelaºi volum cu Revoluþia
rusã de Leon Donici, ediþie alcãtuitã de Iurie
Colesnic, Editura Universitas, Chiºinãu, 1992.
18. Moarte cu bocluc, piesã de teatru în trei acte,
ediþie îngrijitã, prefaþã ºi tabel cronologic de
Luminiþa Cornea, Muzeul Carpaþilor Rãsãriteni,
Sf. Gheorghe, 1998.
Referinþe generale ºi critice:

Boboc, Mihai, recenzie la romanul Vîrtejul de
Romulus Cioflec, în revista Viaþa Basarabiei, anul
VI, nr. 11, 1937, p. 108-109.
Braga, Mircea, Romulus Cioflec: prozatorul, prefaþã
la romanul Vîrtejul de Romulus Cioflec, Editura
Dacia, Cluj-Napoca, 1979.
Braga, Mircea, O trainicã ºi îndelungatã prietenie, în
revista Manuscriptum, nr. 2 / 1984, (55), anul XV,
p. 19-21.
Braga, Mircea, De-structurare ºi re-structurare în
volumul „Istoria literarã ca pretext”, Editura
Dacia, Cluj-Napoca, 1982, p. 69-92.
Braga, Mircea, Cuvânt înainte la volumul Pe urmele
destinului de Romulus Cioflec, ediþie îngrijitã de
Mircea Braga, Editura Dacia, Cluj-Napoca, 1985.
Brãgaru, Carmen, Uimitoarele cãlãtorii ale unui
ardelean ºi Revoluþia rusã repovestitã de Romulus
Cioflec, în volumul Romulus Cioflec – un ardelean pe drumurile lumii, ediþie îngrijitã de Luminiþa
Cornea, Editura Arcuº, 2007, p. 21-23 ºi p. 24-28.
Colesnic, Iurie, Romulus Cioflec în volumul
Basarabia necunoscutã, Editura Universitas,
Chiºinãu, 1993, p. 224-229.
Colesnic, Iurie, La altarul memoriei… în volumul
Revoluþia rusã de Leon Donici ºi Pe urmele
revoluþiei de Romulus Cioflec, Editura
Universitas, Chiºinãu, p. 164-169.
David, Gyula, Két világ határán, în volumul
Örvényben, regény, Kriterion Könyvkiadó,
Bukarest, 1983, p. 191-197.
Donea, Valter, Interviu cu Romulus Cioflec, în
Adevãrul literar ºi artistic, anul XVII, nr.859, din
23 mai 1937, p. 15 ºi în volumul Romanul
românesc în interviuri – o istorie autobiograficã,
antologie, sinteze bibliografice ºi indice de Aurel
Sasu ºi Mariana Vartig, vol. I, Editura Minerva,
Bucureºti, 1985.

Cãlinescu, G., Istoria literaturii române de la origini
pânã în prezent, ediþia a II-a, revãzutã ºi adãugitã,
ediþie ºi prefaþã de Al. Piru, Editura Minerva,
Bucureºti, 1982, p. 637.
Cornea, Luminiþa, Romulus Cioflec (1882-1955), în
Buletinul Societãþii pe anii 1991-1992, editat de
Societatea de ªtiinþe Filologice din România,
Bucureºti, 1992, p. 134-135.
Cornea, Luminiþa, Itinerar spiritual – Romulus
Cioflec, în revista Dialog didactic, nr. 1 (aprilie)
1996, p. 8-9.
Cornea, Luminiþa, Personalitãþi literare: Romulus
Cioflec, în revista ªcoala noastrã, anul IV, nr. 3 /
1997, p. 5.
Cornea, Luminiþa, Acasã la scriitorii români, în
Angvstia, nr. 3, Sf. Gheorghe, 1998, p. 387-390.
Cornea, Luminiþa, Tabel cronologic ºi Prefaþã la
volumul Moarte cu bocluc de Romulus Cioflec,
ediþie îngrijitã de Luminiþa Cornea, Editura
Muzeul Carpaþilor Rãsãriteni, Sf. Gheorghe, 1998.
Cornea, Luminiþa, Inaugurarea Casei Memoriale de
la Araci (plic filatelic), în revista Magazin de
filatelie, cartofilie ºi numismaticã, editatã de
Asociaþia Filateliºtilor din Constanþa, nr. 1 (49),
ianuarie 1999, p. 14.
Cornea, Luminiþa, Romulus Cioflec – profesor în
Basarabia ºi Romulus ºi Silvestru Cioflec –
membri ai Societãþii B.P. Hasdeu, în volumul
Romulus Cioflec – un ardelean pe drumurile
lumii, Editura Arcuº, 2007, p. 39-50 ºi p. 51-55.
Cornea, Luminiþa, Un ardelean luptãtor pentru
idealurile Basarabiei: scriitorul Romulus Cioflec
(1882-1955), în volumul „Românii din afara
graniþelor þãrii - coordonate istorice ºi naþionale în
cadrul european”, Simpozion internaþional, Iaºi Cahul - Chiºinãu, 1-4 noiembrie 2007, volum
editat de Despãrþãmântul Astra „Mihail
Kogãlniceanu” Iaºi, Casa Editorialã, Iaºi, 2007,
p. 267-285.
Cornea, Luminiþa, Cãlãtoriile prin Europa ale
scriitorului Romulus Cioflec (1882-1955), în vol.
Anuarul Muzeului Literaturii Române Iaºi, anul
III, 2010, Editura Junimea, Iaºi, 2010, p. 106-112.
Cornea, Luminiþa, Romulus Cioflec ºi idealurilor
basarabenilor, în Vitraliu, periodic al Centrului
Internaþional „George Apostu”, Bacãu, anul XIX,
1-2 (36) aprilie 2011, p. 18-19 (inclusiv ilustraþii).
Costache, Adrian; Cornea, Luminiþa; Ionescu,
Cristina; Lãzãrescu, Gheorghe, Atlasul literaturii
române, Editura Cartographia, Budapesta, 2003,
p. 35, 44.
Ghibu, O., Pe baricadele vieþii. În Basarabia revoluþionarã (1917-1918). Amintiri, Ediþie de Octavian
O. Ghibu, Chiºinãu, Editura Universitas, 1992.
Graure-Cornea, Luminiþa, Un scriitor covãsnean mai
puþin cunoscut – Romulus Cioflec (1882-1955), în
Angvstia, I, Editura Carpatica, Cluj-Napoca, 1996,
p. 333-355.

Cioflec, în Manuscriptum, anul I, nr. 1, 1970,
p. 83-96.
Oprea, Al., Panait Istrati. Dosar al vieþii ºi al operei,
Editura Minerva, Bucureºti, 1976.
Perpessicius, Alte menþiuni de istoriografie literarã ºi
folclor, vol. II, (1958 - 1962), E.P.L., Bucureºti,
1964, p. 348- 355.
Perpessicius, Romulus Cioflec, romancier realist,
cuvânt introductiv la romanul Boierul de Romulus
Cioflec, Editura Dacia, Cluj-Napoca, 1988.
Poºtarencu, Maria, Romulus Cioflec ºi ziarul „Sfatul
Þãrii” din Chiºinãu, în volumul Romulus Cioflec
– un ardelean pe drumurile lumii, ediþie îngrijitã
de Luminiþa Cornea, Editura Arcuº, 2007,
p. 34-39.
Rafiroiu, G.G., Araci, Salonta, 1938, p. 49-55.
Segarcea, Stelian, recenzie la romanul Pe urmele
destinului de Romulus Cioflec, în revista Viaþa
Basarabiei, anul XII, nr. 11-12, 1943, p. 101- 102.
Stan, Constantin I., Activitatea lui Romulus Cioflec
pentru Unirea Basarabiei cu România (1917-1918),
în Angvstia, 2, Sf. Gheorghe, p. 265-272.
*** Scrisori cãtre Ibrãileanu, vol. III, ediþie îngrijitã
de M. Bordeianu, Viorica Botez, Gr. Botez, I.
Lãzãrescu ºi Al. Teodorescu, prefaþã de N. I.
Popa, Studii ºi articole, Editura Minerva,
Bucureºti, 1973, p. 43-51 ºi altele.
***Romulus Cioflec – un ardelean pe drumurile
lumii, ediþie îngrijitã de Luminiþa Cornea, Editura
Arcuº, 2007.
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Istrati, Panait, Scrisori cãtre Romulus Cioflec,
prezentate de Al. Oprea în Manuscriptum, anul I,
nr. 1, 1970, pag. 83-96.
Iliescu, Marianne, „Sub soarele polar” – jurnalul de
cãlãtorie al lui Romulus Cioflec, în volumul
Romulus Cioflec – un ardelean pe drumurile
lumii, ediþie îngrijitã de Luminiþa Cornea, Editura
Arcuº, 2007, p. 29-33.
Jula, Nicolae, Cuvânt înainte la volumul Cutreierând
Spania, de Romulus Cioflec, Editura SportTurism, Bucureºti, 1988.
Lãcãtuºu, Ioan, Personalitãþi româneºti din actualul
judeþ Covasna, în volumul Identitate ºi culturã la
românii din secuime, Editura Carpatica,
Cluj-Napoca, 1995, p. 198-212.
Lãcãtuºu, Ioan, Mitropolitul Nicolae Colan ºi satul
natal Araci, în volumul Omagiu mitropolitului
Nicolae Colan (1893-1993), Arhidiecezana Cluj,
1995, p. 9-28.
Lãcãtuºu, Ioan, Romulus Cioflec(1882-1955), în
volumul Personalitãþi din Covasna ºi Harghita,
Editura Carpatica, Cluj-Napoca, 1998, p. 47-51.
Lãcãtuºu, Ioan, Spiritualitate româneascã ºi
convieþuire interetnicã în Covasna ºi Harghita,
Editura Eurocarpatica, Sf. Gheorghe, 2002.
Lãcãtuºu, Ioan, Lechinþan, Vasile, Pãtrunjel, Violeta,
Românii din Covasna ºi Harghita – Istorie.
Bisericã. ªcoalã. Culturã, Editura „Grai românesc”, Miercurea-Ciuc, 2003, p. 122-125, 410-413
Oprea, Al., Panait Istrati – scrisori cãtre Romulus
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Scriitori ºi publiciºti de la izvoarele
Oltului ºi Mureºului
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Prof. dr. Luminiþa CORNEA,
Dr. Ioan LÃCÃTUªU
Octavian Codru Tãslãuanu (1876-1942),
scriitor, publicist, om politic. S-a nãscut la 1
februarie 1876, în Bilbor. urmeazã ºcoala în
satul natal, apoi la Gheorgheni, Nãsãud, Braºov
ºi Blaj. Între 1898-1902, urmeazã cursurile
Facultãþii de Litere ºi Filosofie ale Universitãþii
Bucureºti. Acceptã, în 1902, postul de secretar
al Consulatului Român din Budapesta, unde ia
contact cu conducerea revistei Luceafãrul. Din
acest moment biografia sa se suprapune cu cea a
Luceafãrului. În calitate de conducãtor al
revistei, ca proprietar ºi editor, asigurã sporirea
colaboratorilor prodigioºi de pe ambii versanþi
ai Carpaþilor. Participã activ în primul rãzboi
mondial, fiind rãnit în lupte. La 1 Decembrie
1918, este ales membru
al Marelui Sfat Naþional din Ardeal. Dupã
Marea Unire de la
1 Decembrie 1918 a
fost deputat ºi ministru, în mai multe
legislaturi. publicist,
scriitor, istoric literar,
animator ºi conducãtor de publicaþii literare, editor, organizator
de instituþii culturale,
luptãtor naþional, meOctavian C. Tãslãuanu morandist, Octavian
(1876-1942)
Codru Tãslãuanu a
fost o personalitate de seamã a Bilborului natal
ºi a culturii româneºti. S-a stins din viaþã la 22
octombrie 1942, la Bucureºti. În anul 1979, a
fost lansat ºi la Bilbor volumul omagial Octavian C. Tãslãuanu.
Peter Neagoe (1881-1960) - scriitor ºi
pictor american de origine românã. S-a nãscut în
noiembrie 1885 în Odorheiu Secuiesc, unde tatãl sãu era notar. A terminat Academia de Belle
Arte din Bucureºti, fiind coleg cu C. Brâncuºi,
apoi a audiat cursuri de filosofie ºi drept, apoi
patru ani a studiat la München. A început sã
publice încã din perioada bucureºteanã. În 1905,
a tradus din germanã pe Gorki. Pleacã apoi la

New York, unde urmeazã cursurile Academiei
de picturã din metropola americanã. În 1926,
pleacã în Franþa, unde a stat patru ani, consacrându-se literaturii. Intrã în contact cu grupãrile dadaiste ºi suprarealiste. Îl reîntâlneºte pe
Brâncuºi, cãruia îi dedicã volumul Sfântul din
Montparnesse. În 1933, se reîntoarce în Statele
Unite, publicând în urmãtorii trei ani douã romane ºi un volum de povestiri cu subiecte din
realitatea româneascã transilvãneanã. Viziteazã
România ca invitat al Societãþii Scriitorilor Români, în aprilie 1937. Este cunoscut în America
ºi tradus în diferite limbi.
Nicolae Bogdan (1867-1952) - absolvent
al Facultãþii de Litere a Universitãþii din Cluj. A
predat limba maghiarã, românã ºi latinã la
„ºcolile cele mari româneºti din Braºov”,
între anii 1892-1916.
Este autor de manuale ºcolare (Gramatica
limbii române ºi Manual de limba maghiarã), reeditate de
mai multe ori. Dupã
Marea Unire, se stabileºte în Cluj ºi este
director al Liceului
Nicolae Bogdan
„Regina Maria” din
(1867-1952)
Cluj-Napoca, primul
liceu românesc din acest oraº. A fost membru al
Sinodului arhiediecezan de la Sibiu. În 1916,
deºi era ofiþer în armata austro-ungarã, a intrat în
serviciul armatei române. Dupã retragerea armatei române, Nicolae Bogdan împreunã cu soþia pleacã în exil. Ajuns în capitala Franþei, face
parte din Consiliul Naþional al Unitãþii Române,
sub preºedinþia lui Take Ionescu. A dus o intensã activitate în viaþa publicã, culturalã ºi politicã. A fost secretar ºi apoi director al Despãrþãmântului Braºov al ASTREI. A activat ºi în
alte societãþi: Casina Românã, Societatea studenþeascã de lecturã „Ioan Popasu”, Reuniunea
de gimnasticã ºi cântãri. A avut o intensã acti-

statului francez. În 1942, primeºte titlul de Comandor al Ordinului „Leul finlandez”, fiind
singurul român care poartã acest titlu.
Dupã 1944, viaþa lui George Sbârcea ia o
întorsãturã dramaticã. Noile autoritãþi comuniste au pornit o adevãratã vânãtoare pentru
prinderea celui care, în opinia lor, a fost un
slujitor al hitlerismului. Timp de un an, s-a ascuns în comuna Petelea, judeþul Mureº. În 1947,
este arestat ºi judecat de Tribunalul Poporului,
pentru cã a „trãdat idealurile democratice”. Sentinþa a fost de 15 ani de temniþã grea. Urmeazã
un traseu halucinant al puºcãriilor comuniste:
Jilava, Aiud, Gherla. A fost bãtut cu bestialitate,
în special peste mâna dreaptã, cea cu care a scris
împotriva democraþiei ºi a Uniunii Sovietice.
Despre felul cum a putut sã reziste un intelectual
la aceste condiþii inumane de detenþie, George
Sbârcea spunea: „Am avut noroc de un fizic
rezistent, dar rugãciunea ºi furia m-au fãcut sã
trec peste aceºti ani”. A fost eliberat dupã opt
ani de ocnã grea, în 1956, la insistenþele ambasadelor strãine acreditate la Bucureºti
Din 1957, a fost cercetãtor ºtiinþific la
Institutul de Etnografie ºi Folclor al Academiei
Române - Filiala Cluj. În anul 1963, a fost distins cu premiul „Ciprian Porumbescu” al Academiei Române. Are numeroase lucrãri de muzicologie, compoziþii de muzicã uºoarã etc.
Traduceri ºi volume publicate: G. Puccini
(1959), G. Rossini (1960), Darclee (1961, 1962)
- tradusã ºi în limba germanã, maghiarã, rusã,
premiatã de Academia Românã în 1963; T.
Brediceanu, Traian Grozãvescu, Muza veselã
(1963). A tradus Memoriile lui Hector Berlioz
(1962).
Ghiþã Popp (1883-1967) - publicist ºi om
politic, s-a nãscut, la 3 ianuarie 1883, în comuna
Poiana Sãratã, fostul judeþul Treiscaune, azi judeþul Bacãu. A urmat ºcoala primarã confesionalã în comuna natalã,
liceul românesc din
Braºov ºi apoi cursurile Facultãþii de Drept
la Budapesta ºi Viena,
obþinând apoi titlul
de doc tor în Drept la
Universitatea din ClujNapoca. A intrat în
politicã „prin ziaristicã”, publicând încã
din vremea studenþiei,
la terminarea studiilor, în anul 1906, anGhiþã Popp
gajându-se redactor la
(1883-1967)
Tribuna din Arad, iar
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vitate publicisticã în Dreptatea ºi Gazeta Transilvaniei. În exil, publicã studiul Les roumains
de Transilvanie.
Alexandru Tohãneanu (1907-1988) profesor universitar doctor, critic de artã, pedagog, publicist, nãscut la Întorsura Buzãului. A
fost licenþiat în arte plastice, psihologie; doctorat în filozofie ºi litere. A activat la Institutul
de Arte Plastice „Nicolae Grigorescu”, în calitate de conferenþiar universitar, apoi prof.
univ. dr. la Institutul Pedagogic din Bucureºti ºi
la Institutul Central de Perfecþionare a Personalului Didactic. Este autor de cursuri universitare, studii ºi articole. Din 1962, începe sã
publice Jurnalul sãu ilustru, ajuns la 62 de volume, ce cuprind 45.000 de desene, reprezentând
mari figuri de slujitori ai învãþãmântului românesc, portrete ale unor cunoscuþi oameni de
culturã, desene ale unor construcþii vechi ºi noi
din întreaga þarã.
George Sbârcea (1914-2005, pseudonim
Claude Romano) - muzicolog, compozitor român ºi scriitor. George Sbârcea s-a nãscut în
ziua de 23 martie
1914, în Topliþa. Tatãl
sãu a fost medic în Topliþa, familia sa a avut
un trecut îndelungat
pe aceste locuri, mama tatãlui fiind sorã
cu Elie Miron Cristea.
Urmeazã cursurile ºcolii elementare la Topliþa, apoi la Reghin. A
absolvit Conservatorul din Cluj (19341937). George Sbârcea a cãlãtorit în toatã
Europa, fiind vorbitor
George Sbârcea
curent a ºase limbi:
(1914-2005)
maghiarã, germanã,
francezã, italianã, englezã ºi suedezã. Om cu o
culturã vastã ºi o elocinþã desãvârºitã, compozitorul era deja foarte apreciat în cancelariile
europene. Treptat ajunge un reputat ziarist. Ambiþios din fire, a cerut sã fie primit de însuºi
conducãtorul Italiei la acea vreme, Benito
Mussolini. În anul 1942, George Sbârcea reuºeºte formidabila performanþã de a-l intervieva
pe Führer. Primirea a fost la Berschergarden, o
reºedinþã a lui Hitler de lângã Berlin. Faima de
gazetar a lui Sbârcea era atât de mare, încât nu a
trebuit sã aºtepte decât o sãptãmânã aprobarea
de a-l întâlni pe Adolf Hitler. În 1938, la Paris,
generalul Charles de Gaulle îl decoreazã cu Legiunea de Onoare, cea mai înaltã distincþie a
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din 1912 la Românul, din acelaºi oraº. Alãturi de
alþi fruntaºi ai generaþiei sale (Octavian Goga,
Ilarie Chendi, Ioan Lupaº, Onisifor Ghibu, ªt.
O. Iosif, Ion Agârbiceanu, Tiberiu Bredicianu,
Sextil Puºcariu, Octavian C. Tãslãuanu º.a.),
face parte din gruparea „Tinerii oþeliþi”, care
s-au impus în viaþa politicã a românilor din
monarhia austro-ungarã, pentru implicarea lor
activã în lupta naþionalã.
În iulie 1914, trece în vechiul Regat, unde
face propagandã susþinutã pentru intrarea României în rãzboi de partea aliaþilor. Împreunã cu
alþi intelectuali ardeleni, între anii 1915-1916,
editeazã, la Bucureºti, seria a III-a a revistei Tribuna, în care militeazã cu curaj, demnitate ºi
convingere pentru unirea Transilvaniei cu patria-mamã. Se înscrie voluntar în rãzboiul de
întregire naþionalã (1916-1917). În anul 1917,
este trimis de guvernul român, împreunã cu alþi
intelectuali ardeleni, la Kiev, unde scoate gazeta
România Mare. În septembrie 1918, se aflã la
Chiºinãu, unde colaboreazã la gazeta România
Nouã a lui Onisifor Ghibu, dând o mânã de
ajutor fraþilor basarabeni, în zilele ce au urmat
unirii cu þara.
La 1 Decembrie 1918, participã la Adunarea Naþionalã de la Alba Iulia, fiind membru
în Comitetul de unire, ca cenzor. Consiliul Dirigent îl trimite la Paris, pentru a contracara propaganda antiunionistã maghiarã. Revenit în þarã,
în toamna anului 1919, este ales deputat în pri-

NOIEMBRIE 2011
mul Parlament al României întregite. Pânã în
1938, este ales încã în opt legislaturi parlamentare. În anii 1931-1932 este subsecretar de stat la
culte ºi minoritãþi. Dupã fuziunea Partidului Naþional Român ºi Partidului Þãrãnesc, este secretar al PNÞ pentru Ardeal, iar dupã asasinarea
lui Virgil Madgearu, în perioada 1941-1944, este
secretar general al Partidului Naþional Þãrãnesc,
unul din apropiaþii lui Iuliu Maniu.
În august 1944, Ghiþã Popp împreunã cu
Lucreþiu Pãtrãºcanu, generalul de brigadã
Dumitru Dãmãceanu, prinþul Barbu ªtirbei, au
participat la negocierile de la Moscova pentru
semnarea armistiþiului. La 4 noiembrie 1944,
Ghiþã Popp a fost numit secretar de stat la Departamentul Cultelor ºi Artelor, fiind nevoit sã
demisioneze din funcþia de secretar general al
PNÞ. În data de 6 decembrie 1944, a fost numit
ministru al Cultelor ºi Artelor în guvernul condus de generalul Nicolae Rãdescu. A fãcut parte
din comitetul special creat în 1945, cu scopul de
a clarifica problema definirii criminalilor de
rãzboi, alãturi de dr. Petru Groza, Lucreþiu
Pãtrãºcanu ºi G. Fotino. La alegerile din 1946,
candideazã la Someº, fiind arestat pentru douã
sãptãmâni. În 1948, este deþinut la Vãcãreºti,
apoi la Aiud. Dupã 11 ani de detenþie, i se va fixa
domiciliu obligatoriu la Lãþeºti în Bãrãgan,
unde va mai sta alþi patru ani. În anul 1962, dupã
15 ani de detenþie va fi eliberat. A trecut la cele
veºnice, în anul 1967, la Ploieºti.
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acestea sã fie foarte „vulnerabile” la procesul de
maghiarizare desfãºurat atât pe cale „paºnicã” ºi
legislativã, cât ºi violentã. Marile lovituri aduse
dãinuirii româneºti în aceste vetre au avut loc în
perioada dualismului austro-ungar (1867-1918),
când acþiunea ºovinã de deznaþionalizare era
ridicatã la rangul de politicã de stat, în perioada
de teroare a ocupaþiei ungare din anii
1940-1944, în timpul experimentului stalinist de
tristã amintire al Regiunii Autonome Maghiare
ºi imediat dupã decembrie 1989.
Printre comunitãþile judeþului Covasna
care, în sec. al XVIII-lea, aveau o populaþie
româneascã numeroasã iar astãzi este drastic
diminuatã sau chiar dispãrutã, sunt: Ghelinþa
(600 români în 1760, iar în 1992 doar 60),
Sânzieni (de la 200 în 1760, la 4 în 1992), Valea
Criºului (de la 180 la 7), Boroºneul Mic (de la
180 la 5), Moacºa (de la 171 la 11), Dalnic (de la
155 la 17); Bodoc (de la 130 la 54), Mãgheruº
(de la 124 la 0); Brateº (de la 115 la 6); Chilieni
(de la 113 la 26); Zãlan (de la 105 la 2), Doboli
de Sus (de la 100 la 3) º.a.
În continuare, aceleaºi triste exemple
pentru comunitãþile româneºti din judeþul Covasna, dispãrute în sec. al XX-lea: Micfalãu (de
la 851 în 1900, la 23 în 1992), Bixad (de la 674
la 37, în aceiaºi perioadã), Dobolii de Jos (de la
926, maximul demografic, la 192), Belin (de la
685 la 170), Comandãu (de la 418 la 79), Chichiº (de la 433 la 154), Lisnãu (de la 484 la 23),
Aita Seacã (de la 316 la 44), Cernat (235 la 44),
Bãþani Mari (de la 207 la 77), Lemnia (de la 185
la 11), Valea Zãlanului (de la 172 la 7); Bicfalãu
(de la 164 la 19), Sântionlunca (de la 159 la 20),
Turia (de la 145 la 19), Ilieni (de la 131 la 11),
Reci (de la 128 la 26), Poian (de la 111 la 1) º.a.
Pentru judeþul Harghita, situaþia este urmãtoarea pentru secolul al XVII-lea: Bodogaia
(300 în 1750, 5 în 1992), Porumbenii Mari (200
în 1750, 10 în 1992), Brãdeºti (121 în 1750, 9 în
1992), Caºinu Nou (110 în 1750, 4 în 1992),
Ciucsângiorgiu (178 în 1750, 3 în 1992), Ditrãu
(300 în 1750, 6 în 1992), Filiaº (100 în 1733, 5
în 1992), Joseni (286 în 1750, 71 în 1992),
Mãrtiniº (105 în 1760, 5 în 1992), Plãieºii de
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arghita ºi Covasna sunt singurele
judeþe din România în care, potrivit
rezultatelor recensãmântului din
anul 2002 locuitorii de naþionalitate maghiarã
formeazã majoritatea populaþiei. Judeþul Covasna are o populaþie totalã de 222.274 de persoane
(fiind cel mai mic judeþ al României, dupã numãrul de locuitori), din care 51.664 sunt de
naþionalitate românã (23,2 la sutã) ºi 164.055
sunt de etnie maghiarã (73,8 la sutã). În judeþul
Harghita, populaþia totalã este de 326.020 de
persoane, din care 45.839 sunt de naþionalitate
românã (14,06 la sutã), iar 275.841 sunt de etnie
maghiarã (84,57 la sutã). Populaþia de etnie maghiarã din cele douã judeþe, înregistratã în anul
2002, de 439.896 persoane reprezintã o treime
din numãrul total al maghiarilor din România de
1.434.377 persoane.
În înþelegerea modului de formare ºi evoluþie a acestei concentrãri trebuie avute în vedere faptul cã, în condiþiile specifice ale judeþelor Covasna ºi Harghita, în decursul secolelor,
a avut loc un amplu proces de asimilare al românilor prin secuizare ºi apoi maghiarizare,
proces care este o realitate de netãgãduit pusã în
evidenþã de recensãmintele oficiale ºi cele confesionale.
Procesul de secuizare a românilor s-a produs lent, pe cale paºnicã ºi naturalã. Au existat
însã ºi presiuni ºi constrângeri de naturã etnicã
ºi confesionalã. Spre deosebire de acesta, procesul de maghiarizare, s-a desfãºurat ºi pe cale
violentã, de constrângere, de trecere forþatã a
românilor vorbitori de limbã maghiarã din satele
etnic mixte la religii de expresie maghiarã, maghiarizarea fiind un demers conceput ºi implementat de factorii politici, începând cu a doua
jumãtate a sec. al XIX-lea. Despre vechile comunitãþi româneºti dispãrute prin deznaþionalizare mai vorbesc doar urmele activitãþii materiale ºi vestigiile documentare.
Asimilarea a fost favorizatã de faptul cã,
în ultimele douã secole, aproape jumãtate din
comunitãþile româneºti din judeþul Covasna au
fost comunitãþi mici, sub 200 de membri, iar în
Harghita peste 75 la sutã, ceea ce a fãcut ca
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Sus (325 în 1733, 64 în 1992), Satu Nou (300 în
1750, 1 în 1992), Sândominic (258 în 1750, 19
în 1992), Vidacut (400 în 1750 la 216 în 1992).
Pentru secolul al XIX-lea: Tomeºti (240
în 1850, 5 în 1992), Mereºti (431 în 1850, 1 în
1992), Lãzãreºti (259 în 1850, 4 în 1992), Valea
Strâmbã (147 în 1850, 15 în 1992), Eliseni (182
în 1850, 6 în 1992), Suseni (110 în 1850, 14 în
1992), Cuºmed (115 în 1850, 0 în 1992),
Ciumani (127 în 1850, 17 în 1992), Crãciunel
(106 în 1850, 2 în 1992), Ocland (355 în 1869, 7
în 1992). Pentru secolul al XX-lea: Frumoasa
(588 în 1900, 13 în 1992), Mihãileni (493 în
1930, 4 în 1992), Armãºeni (101 în 1930, 0 în
1992), Cristuru Secuiesc (333 în 1930, 110 în
1992), Lãzarea (286 în 1910, 37 în 1992),
Vlãhiþa (644 în 1930, 62 în 1992) 123 etc.
Dacã urmãrim dispersia teritorialã a localitãþilor monoetnice româneºti ºi a celor etnic
mixte în care românii nu au fost asimilaþi, constatãm cã toate acestea se aflã la poalele munþilor de curburã, începând de la Breþcu – Zãbala
– Covasna – Zagon – Valea Mare – Depresiunea
Întorsurii Buzãului – Mãrcuº – Dobârlãu – Bãcel ºi terminând cu zona Vâlcele – Araci – Hãghig
– aflatã în vecinãtatea localitãþilor româneºti din
judeþul Braºov. Toate celelalte comunitãþi rurale
româneºti situate în interiorul judeþului au fost
deznaþionalizate.
Grãitoare este ºi dispunerea spaþialã în
cadrul localitãþilor etnic-mixte a cartierelor locuite de români, situate, de regulã, la marginea
dinspre pãdure a satului, împreunã cu modestele
lor biserici de lemn (Breþcu, Mãrtãnuº, Ojdula,
Ghelinþa, Zãbala, Covasna, Pãpãuþi, Zagon, Lisnãu, Aita Medie, Belin, Vârghiº º.a.). Bisericile
ortodoxe construite în perioada interbelicã în
centrul localitãþilor, cu sprijinul statului ºi a
forurilor eclesiastice superioare, reprezentând ºi
un alt raport al convieþuirii interetnice, au fost
toate dãrâmate în toamna anului 1940 (11 în
judeþul Covasna ºi 6 în judeþul Harghita).
Aceeaºi situaþie este valabilã ºi pentru judeþul
Harghita. Satele româneºti sunt concentrate la
poalele munþilor ºi în depresiunea Topliþa.
O asemenea desfãºurare a procesului de
maghiarizare este confirmatã ºi de rezultatele
recensãmântului populaþiei din 1910. Astfel, din
corelaþia apartenenþei religioase ºi apartenenþei
etnice din localitãþile aparþinând celor douã judeþe, rezultã urmãtoarea situaþie: în judeþul
Covasna erau, în 1910, un numãr de 19.434
români, 25.020 ortodocºi ºi 3.110 greco-catolici, înregistrându-se o diferenþã de 8.696 persoane între cetãþenii aparþinând celor douã
confesiuni româneºti ºi cei înregistraþi ca
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români dupã limba maternã. În judeþul Harghita,
la acelaºi recensãmânt, s-au înregistrat 15.061
români, 4.583 ortodocºi ºi 17.378 greco-catolici, înregistrându-se o diferenþã de 6.900 persoane. În fostele judeþe Ciuc, Treiscaune ºi Odorhei
(actualele judeþe Covasna ºi Harghita), la recensãmintele populaþiei de la sfârºitul secolului al
XIX-lea ºi începutul secolului al XX-lea au fost
înregistraþi „maghiari de religie românã” (ortodoxã
ºi greco-catolicã), respectiv români maghiarizaþi,
dupã cum urmeazã: 1880 - 13.047 persoane; 1890 13.506; 1900 - 15.838; 1910 - 16.854.
Studiile demografice au pus în evidenþã
mutaþiile intervenite în ultimele douã secole, în
structura etnicã ºi confesionalã a comunitãþilor
româneºti din cele douã judeþe. Concluziile acestor
studii ne aratã pe de o parte amplul proces de
deznaþionalizare a populaþiei româneºti din localitãþile situate în zona centralã a „secuimii”,
iar pe de altã parte sporul natural peste media
judeþelor, înregistrat în localitãþile monoetnice
româneºti situate în principal în Depresiunea
Întorsurii Buzãului ºi Depresiunea Topliþei.
Deºi este cunoscut faptul cã, în istorie nu
se folosesc ipoteze de lucru de genul „dacã…
atunci”, sã încercãm totuºi sã ne imaginãm care
ar fi fost structura etnicã actualã a populaþiei
judeþelor din aºa-zisul „Þinut secuiesc”, dacã
evoluþia comunitãþilor româneºti din cele peste
60 de localitãþi menþionate, cât ºi din alte aºezãri
din judeþele Covasna ºi Harghita unde au trãit
armeni, rromi, evrei, germani º.a., ar fi fost una
normalã. Este cert faptul cã, în prezent, în aceastã zonã din inima þãrii, românii nu ar mai fi
numeric minoritari, iar „apostolii” autonomiei
teritoriale pe criterii etnice rãmâneau fãrã „obiectul muncii”.
Cu toate acestea, structura actualã pe naþionalitãþi a celor douã judeþe ºi a judeþului
Mureº este departe de a fi cea a unui bloc monoetnic maghiar. Astfel conform datelor recensãmântului populaþiei din 2002, în judeþele Covasna, Harghita ºi Mureº, românii reprezintã 36
la sutã din totalul populaþiei, germanii ºi romii 5
la sutã ºi maghiarii doar 59 la sutã. Contrar
acestei realitãþi demografice, liderii maghiari întreprind demersuri pentru obþinerea autonomiei
pe criterii etnice, fãrã a þine cont de poziþia ºi
interesele populaþiei nemaghiare din zonã.
Unele cercetãri sociologice recente (Ilie
Bãdescu, Vasile Dâncu, Maria Cobianu-Bãcanu,
Codrina ªandru, Radu Baltaziu º.a.), au evidenþiat faptul cã, în judeþele Covasna, Harghita
ºi Mureº, cultura maghiarã este puþin deschisã
la interschimburi culturale reciproce, puþin
permisivã ºi ospitalierã faþã de nevoia celorlalþi
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de a-ºi afirma ºi dezvolta identitatea specificã,
pe care o apreciazã ca pe o ameninþare la propria
identitate. În aceste condiþii una din prioritãþile
dezvoltãrii regiunii o reprezintã generalizarea
modelului

românesc ºi a celui european de convieþuire
interetnicã, de acceptare a alteritãþii ºi de dezvoltare a unei societãþi multietnice ºi pluriconfesionale, ºi nu de susþinere a separatismului ºi a
enclavizãrii etnice.

Dr. Ioan LÃCÃTUªU

Î

n unul din primele sale studii, referitoare la legãturile secuilor cu românii
Nicolae Iorga menþiona: „Locuind împreunã cu românii ºi înconjuraþi din toate pãrþile
de cãtre aceºtia, secuii au avut relaþii multiple
economice, sociale, politico- militare, atât cu românii din sudul Transilvaniei cât ºi cu cei din
Moldova ºi Þara Româneascã (Muntenia), înregistrându-se în permanenþã o circulaþie asiduã
cu deplasãri de populaþie dintr-o parte ºi alta a
munþilor, prin pasurile Tulgheº, Bicaz, Ghimeº,
Oituz, Buzãu, realitate pusã în evidenþã în documente, ca ºi în antroponime ºi toponimice.
Timp de ºapte veacuri dupã stabilirea secuilor în estul Transilvaniei, aceºtia au avut cele
mai intense legãturi ºi amestecuri etno-ligvistice, de influenþe reciproce cu românii conlocuitori, „cu secui avem o simbiozã, adicã o viaþã
împreunã, cu ungurii numai o vecinãtate. Deosebirea este esenþialã”. Rezultatul acestei convieþuiri a condus la numeroase interferenþe ºi
similitudini priviind „locuinþa, felul de lucru,
îmbrãcãmintea ºi alcãtuirea fizicã” a secuilor ºi
românilor. Aspectul principal al acestor relaþii
vechi ºi strânse l-a constituit fenomenul de mare
importanþã istoricã al secuizãrii (maghiarizãrii)
unei considerabile pãrþi a populaþiei româneºti
din zonã, realitate pusã în evidenþã de lucrãrile
elaborate de Ion I. Russu. Ioan Ranca, Ioana
Cristache Panait, Ana Grama, Mihai Racoviþan,
Vasile Lechinþan, Liviu Boar, º.a.
Una din aceste lucrãri Arhitectura de lemn
din Transilvania, de Ioana Cristache Panait (lucrare premiatã de Academia Românã), prezintã
argumente convingãtoare despre „domnia casei
de lemn în patru ape” în perimetrul de azi al
judeþelor Harghita ºi Covasna, model regãsit în

toatã þara. Casele ºi anexele gospodãreºti din
arealul la care ne referim „constituie documente
istorice ale originii etnice ale autohtonilor relevate de Nicolae Iorga ºi apoi de studiile riguroase ale lui Sabin Opreanu”.
Convieþuirea de secole a românilor ºi a
secuilor a facilitat circulaþia motivelor ºi temelor folclorice a miturilor ajungându-se la numeroase similitudini. Unele dintre ele sunt atât
de izbitoare încât la apariþia în 1863 a uneia din
primele culegeri maghiare importante de poezii
secuieºti Vad Rozsak (Trandafirii sãlbatici) de
Kriza Janos (1811-1875), culegãtorul a fost de-a
dreptul acuzat cã a plagiat din poezia popularã
românã, publicând o culegere de traduceri.
Dupã cum precizeazã Francisc Pãcuraru, învinuirile au fost fãcute de folcloristul român Iulian
Grozescu în ziarul budapestan Fövárosi Lapok
(Foi din capitalã) dând naºtere unei politici care
a fost numitã „procesul Trandafirilor sãlbatici”.
În final s-a ajuns la concluzia cã nu era vorba de
un plagiat literar comis de Kriza Janos, „vinovatul” fiind similitudinile dintre folclorul românesc ºi cel secuiesc, care sunt atât de importante, încât uneori pot crea confuzii ca cea
menþionatã.
Sã amintim în acest context cã versiunea
maghiarã a Mioriþei a fost culeasã de Domokos
Pal Peter în anul 1937 din localitãþile Lemnia ºi
Poian, judeþul Covasna, Aºezãri aflate în vecinãtatea cunoscutelor centre ale pãstoritului
transhumant - Breþcu, Zãbala, Covasna, ceea ce
dovedeºte un contact intens ºi nemijlocit între
cele douã culturi populare aºa cum rezultã din
variantele Vicleemului secuiesc. Alte elemente,
în acest sens, sunt cele referitoare la „arta meºteºugitã de a lucra lemnul”, împrumutatã de secui
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de la români împreunã cu temele tradiþionale
(ornatul geometric românesc întâlnit la secui
împreunã cu floarea ºi în special laleaua): similitudini privind poarta secuiascã ºi cea româneascã: împodobirea pereþilor cu þesãturi ºi alesãturi ºi multe de asemenea, sesizate de Grigore
Antipa, cu ocazia unei vizita fãcute la Muzeul
din Sf. Gheorghe. „Aici gãsim un foarte bogat
material asupra etnografiei secuilor – care tocmai dovedeºte o mare asemãnare ºi deci o veche
comunitate de viaþã cu românii”.
Datinile secuilor de la naºteri, nunþi ºi
înmormântãri, credinþele deºarte, practicile lor
religioase au multe similitudini cu cele ale românilor. Un bun cunoscãtor al realitãþilor din
„secuime”, protopopul Aurel Nistor din Araci,
sublinia în 1929 diferenþa dintre „atitudinea neînþelegãtoare ºi duºmãnoasã a cãrturarilor secui
faþã de Biserica Ortodoxã” ºi cea „adânc înþelegãtoare ºi plinã de încredere a sãtenilor simpli
din satele secuieºti fãrã de credinþa ºi cultul
ortodox ºi harul ce se revarsã asupra sufletelor ºi
trupurilor prin rugãciunile preotului român”,
realitate existentã ºi astãzi în satele din arcul
intracarpatic.
Populaþia secuiascã – apreciazã protopopul Aurel Nistor, aºa cum o fãcuse ºi marele sãu
prieten Nicolae Iorga este harnicã ºi organizatã
sub raport economic, respectuoasã faþã de lege
ºi autoritate ºi desprinde repede miezul din înveliºul lucrurilor. Cine se apropie cinstit, cu
simþul dreptãþii ºi al corectitudinii, dându-i respectul cuvenit, îºi câºtigã repede simpatia, chiar
dacã se dovedeºte mare român în activitatea ºi
simþirea sa.
Populaþia secuiascã a fost în trecut – ne
spune pãrintele Nistor – ºi este în mare parte ºi
astãzi indusã în eroare cu privire la poporul
român. I s-a format în mod meºteºugit o pãrere
falsã asupra trecutului ºi calitãþile lui. Prezentând o multitudine de „împrumuturi de obiceiuri
ºi cuvinte româneºti” preluate de secui de la
români, practicã existentã pânã în 1896, pânã la
serbarea mileniului unguresc în unele sate cu
populaþie mixtã în care feciorii ºi fetele „legau
un fel de frãþie între ei, pânã la moarte, numindu-se fârtaþi ºi surate”. Aurel Nistor ajunge
la concluzia, împãrtãºitã ºi de alþi intelectuali
locali, români ºi secui, cã „bariera de duºmãnie
între secui ºi români e artificialã, creatã tendenþios pentru a împiedica apropierea unii de
alþii”.
Studiile de demografie istoricã pun în evidenþã un schimb de populaþie ce a avut loc de-a
lungul timpului de o parte ºi de alta a Carpaþilor.
Deosebit de edificatoare pentru starea de spirit
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ºi poziþia secuilor faþã de români este ºi situaþia
creatã la sfârºitul secolului al XIX-lea ºi începutul secolului XX, când majoritatea ardelenilor
(români, maghiari, saºi) emigrau în America, iar
secui plecau în masã în… Regatul Român, alarmând pur ºi simplu autoritãþile locale ºi centrale,
obligate sã construiascã cãi ferate ºi fabrici,
pentru a stopa depopularea zonei.
Convieþuind cu maghiarii ºi secuii ºi
aflându-se în apropierea satelor sãseºti din Þara
Bârsei, românii din fostele scaune secuieºti au
preluat de la aceºtia nume de persoane ºi familie, îmbrãcãmintea, practici familiale, comportament ºi maniere, organizarea habitatului,
gospodãria þãrãneascã ºi tehnici agricole. Interferenþele sunt prezente ºi în formele simbolice
de control social, rituri de informare, cutume
populare legate de momente importante ale
vieþii omului.
Cunoaºterea adevãrului istoric referitor la
interferenþele etno-culturale româno-maghiare
din sud-estul Transilvaniei, de-a lungul secolelor, va putea constitui baza acþiunilor viitoare
de scoatere a secuilor ºi maghiarilor de sub
influenþa amplelor acþiuni de manipulare la care
sunt supuºi în prezent de cea mai mare parte a
mass-media de expresie maghiarã ºi formarea
percepþiei ºi autopercepþiei fireºti despre locul ºi
rolul lor, cu zestrea culturalã specificã, în acest
zonã binecuvântatã din inima României, cu o
structurã multietnicã ºi pluriconfesionalã ºi nu,
într-o enclavã etnicã,
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onal de Istorie Naturalã „Grigore Antipa” – Bucureºti ºi Muzeul Naþional de Istorie a
Transilvaniei – Cluj-Napoca. În cadrul acestui
program s-a urmãrit amenajarea tuturor spaþiilor
muzeale ale MNCR, modernizarea acestora în
vederea expunerii ºi depozitãrii patrimoniului
muzeal într-un mod atractiv, asigurând totodatã
cele mai bune condiþii de conservare a pieselor de patrimoniu.
În anul 2011, de ziua internaþionalã a muzeelor am fost mândri sã prezentãm publicului nostru
rezultatele acestei activitãþi, prin
deschiderea a 3 noi spaþii reamenajate:
. Expoziþia „Aºezarea preistoricã Pãuleni Ciuc, Dâmbul Cetãþii”;
. Prima ªcoalã Româneascã din Sfântu Gheorghe;
. Casa Memorialã „Romulus Cioflec” din
localitatea Araci, comuna Vâlcele.
Toate cele trei expoziþii sunt prezentate la
secþiunea de expoziþii permanente, respectiv expoziþii temporare.
De asemenea, prin intermediul aceluiaºi
proiect, am amenajat un spaþiu de depozitare, la
sediul central al MNCR.
Din anul 1999 ºi pânã în prezent instituþia
ºi-a concentrat eforturile pe cercetarea ºi salvarea, conservarea ºi valorificarea patrimoniului material ºi imaterial, mobil ºi imobil, atât a
celui local cât ºi a patrimoniului din întreg arealul Carpaþilor Rãsãriteni.
Cercetãrile din domeniile istoriei, arheologiei ºi etnografiei desfãºurate de-a lungul timpului au dus la formarea ºi îmbogãþirea patrimoniului naþional administrat de muzeu, care în
prezent se ridicã la circa 17.000 de poziþii inventariate. Deºi pânã în prezent accentul s-a pus
pe salvarea ºi conservarea patrimoniului material mobil, muzeul îºi concentreazã tot mai mult
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n anul 1995 Muzeul Naþional de Istorie a Transilvaniei a înfiinþat la Sfântu Gheorghe o secþie de arheologie,
care urma sã fie transformatã într-un muzeu de
sine stãtãtor conform Hotãrârii Guvernului nr.
1365 / 1996. Hotãrârea de Guvern a fost aplicatã
abia în anul 1999, înfiinþându-se astfel Muzeul
Carpaþilor Rãsãriteni, în subordinea Ministerului Culturii. În anul
2007 instituþia primeºte titulatura
de muzeu naþional, fiind azi cunoscutã sub denumirea de Muzeul
Naþional al Carpaþilor Rãsãriteni,
subordonat Ministerului Culturii
ºi Patrimoniului Naþional.
Pânã în anul 2003 muzeul
nu a avut sediu propriu ºi a funcþionat în spaþii închiriate, activitatea sa concentrându-se pe cercetarea arealului Carpaþilor Rãsãriteni în
vederea identificãrii ºi salvãrii patrimoniului
cultural naþional mobil ºi imobil, material ºi
imaterial din aceastã zonã relativ puþin cercetatã. În anul 2003, prin Hotãrârea Guvernului
nr. 163 / 2003, instituþia primeºte o clãdire în Sf.
Gheorghe, pe strada Gábor Áron nr. 16, unde
funcþioneazã ºi în prezent. Clãdirea a necesitat o
renovare completã, astfel încât ea a fost ocupatã
abia în toamna anului 2005. Muzeul Naþional al
Carpaþilor Rãsãriteni (MNCR) ºi-a deschis porþile noii clãdiri cãtre publicul larg în anul 2006,
organizând primele expoziþii în colaborare cu
persoane fizice (artiºti plastici) ºi expoziþii foto-documentare cu piese reproduse, patrimoniul
propriu putând fi expus abia în toamna aceluiaºi
an datoritã normelor de conservare impuse de
lege.
Între anii 2009 - 2011 muzeul s-a regãsit
în cadrul unui program de modernizare a muzeelor naþionale, program din care fac parte Muzeul Naþional Brukenthal – Sibiu, Complexul
Muzeal Naþional Moldova – Iaºi, Muzeul Naþi-
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eforturile pe salvarea patrimoniului imaterial,
aflat în pericol iminent de dispariþie.
Eforturile echipelor de cercetare au fost
încununate de numeroase succese ºi au fost premiate în mai multe rânduri. Unul dintre cele mai
importante premii primite de MNCR în domeniul cercetãrii arheologice a fost Premiul din
partea Ministerului Culturii decernat în anul
2008 pentru cercetãrile arheologice de la situl
Bãile Figa, Beclean, judeþul Bistriþa-Nãsãud derulate în anul 2007.
Muzeul are 2 puncte muzeale aflate în alte
localitãþi, Muzeul Oltului ºi Mureºului Superior
din Miercurea-Ciuc, judeþul Harghita, ºi Casa
Memorialã „Romulus Cioflec” din Araci, judeþul Covasna. Un nou punct muzeal a fost de
curând amenajat, în Sfântu Gheorghe, Prima
ªcoalã Româneascã din localitate.
Muzeul a realizat numeroase proiecte culturale, pe cont propriu sau în colaborare cu alte
instituþii culturale din þarã ºi strãinãtate, dintre
care putem aminti: cercetãrile arheologice de la
Covasna – „Cetatea Zânelor”; cercetãrile arheologice de la Olteni – „Cariera de Nisip” (judeþul Covasna); cercetãrile arheologice de la
Pãuleni Ciuc - Ciomortan – „Dâmbul Cetãþii”
(judeþul Harghita); cercetãrile arheologice de la
Bãile Figa (judeþul Bistriþa-Nãsãud); cercetãri
etnografice în judeþele Covasna, Harghita, Braºov, Bistriþa-Nãsãud; cercetãri etno-arheologice
în Carpaþii Rãsãriteni, cu privire la exploatarea
preindustrialã a sãrii; cercetãri istorico-documentare privind învãþãmântul confesional ortodox, viaþa ºi activitatea unor personalitãþi din
zona Covasna-Harghita.
Printre cei mai importanþi parteneri ai
MNCR se numãrã Universitatea Exeter din Marea Britanie, reprezentatã de prof. univ. dr. Anthony F. Harding, membru al Academiei Britanice, Archaeological Techniques and Research
Centre (Archaeo Tek Canada), Ottawa, Canada,
reprezentatã de prof. Andrei Gonciar ºi Statul

New York, reprezentat de Raymond B. Whitlow, prof. la Universitatea Buffalo, SUA,
Complexul Muzeal Judeþean Neamþ.
Datoritã spaþiilor de expunere reduse, muzeul îºi concentreazã eforturile pe realizarea de
expoziþii temporare, asigurând însã astfel o diversitate continuã în oferta culturalã a zonei,
tematicile abordate fiind mereu diferite, inovatoare ºi captivante. Cele mai importante expoziþii realizate de MNCR: expoziþia de arheologie „Noi descoperiri în sud-estul Transilvaniei”
(2003); expoziþia multidisciplinarã „Sarea,
Timpul ºi Omul” (2006, itinerantã în prezent);
expoziþia de etnografie „Povestea târgului”
(2008-2009), expoziþia de arheologie „Dacii din
Curbura Carpaþilor”.
În fiecare an muzeul publicã revista
Angustia, care cuprinde rezultatele celor mai noi
cercetãri istorice, sociologice, arheologice ºi etnografice realizate în arealul Carpaþilor Rãsãriteni, atât de colectivul propriu cât ºi de alþi
cercetãtori care îºi concentreazã atenþia asupra
acestui areal. Acestea se prezintã în cadrul sesiunilor de comunicãri ºtiinþifice organizate de
muzeu anual.
Deºi accentul se pune în primul rând pe
salvarea, conservarea ºi promovarea patrimoniului românesc din zonã, muzeul promoveazã
deopotrivã, prin activitãþile sale, dialogul intercultural, venind în sprijinul generaþiilor tinere,
îndemnându-le sã participe în activitãþi culturale care includ toate moºtenirile culturale din
zonã, fãrã a le separa în funcþie de criteriul etnic.
Astfel, în anii 2009-2011 muzeul ºi-a îndreptat atenþia cãtre atragerea de fonduri extra-bugetare pentru derularea unor proiecte de
pedagogie muzealã, care au fost finanþate ºi s-au
derulat în condiþii optime, obþinându-se rezultate mult peste cele scontate:
. Tabãra de arheologie experimentalã
Pãuleni Ciuc-Ciomortan, judeþul Harghita.
Tabãra destinatã elevilor de gimnaziu ºi liceu a
fost organizatã în vecinãtatea sitului „Dâmbul
Cetãþii” de la Pãuleni Ciuc-Ciomortan.
. Oamenii sãrii: Tabãrã de arheologie
experimentalã, Beclean, Bãile Figa, judeþul
Bistriþa-Nãsãud, 10-20 august 2010. Proiect
finanþat de AFCN. Parteneri: Fundaþia „Cucuteni pentru Mileniul III” din Bucureºti (FCMIII),
Asociaþia Cultural-ªtiinþificã „Carpaþii Rãsãriteni” din Sfântu Gheorghe (ACSCR), Universitatea Exeter din Marea Britanie; Complexul de
Servicii Sociale Comunitare pentru Copii Beclean din cadrul Direcþiei Generale de Asistenþã
Socialã ºi Protecþie a Copilului Bistriþa Nãsãud
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Printre alte activitãþi recente ale muzeului
se numãrã ºi implicarea activã a acestuia în viaþa
comunitãþii locale, în proiectele locale, participarea la sãrbãtorile zonale, lansarea ºi sprijinirea unor campanii social-umanitare ºi organizarea ºi promovarea de proiecte gratuite
pentru toate categoriile de public.
În anul 2010 muzeul ºi-a consolidat prezenþa ºi în spaþiul virtual, lansându-ºi noua paginã de internet www.mncr.ro ºi deschizându-ºi
un cont pe pagina de socializare Facebook, care
în prezent numãrã peste 2000 de membri din þarã
ºi strãinãtate.
(Sursa: www.mncr.ro)

Punctul muzeal „Prima ªcoalã Româneascã”
din Sfântu Gheorghe

P

rima ºcoalã româneascã din Sfântu
Gheorghe, judeþul Covasna, a fost
atestatã documentar în anul 1799.
Identificarea imobilului s-a fãcut pe baza izvoarelor documentare aflate în fondul Direcþiei
Judeþene a Arhivelor Naþionale Covasna precum ºi a altor documente aflate în pãstrarea
diferitelor parohii ortodoxe din judeþ. Documentele informative atestã faptul cã aceastã
ºcoalã confesionalã ortodoxã a avut o istorie
zbuciumatã.
ªcoala este autorizatã sã funcþioneze prin
Decretul 8363 din 1790 a „Înãlþatului Guberniu” al Transilvaniei în care se stipuleazã cã
„Obºtea cea reunitã de la Sepsi Szent Georghi a
cãpãtat slobozenie dupã cererea lor de a putea
zidi biserica”. Documentul aflat în fondul arhivistic „Protopopiatul Ortodox Treiscaune” apare dupã decretul – „edictul” de toleranþã al îm-

pãratului Iosif al II-lea din 1781, potrivit cãruia
românii aveau voie sã-ºi construiascã biserici
din piatrã (dacã parohia era formatã din minim
50 de familii). Biserica de zid a fost înãlþatã pe
amplasamentul actual, în locul celei vechi din
lemn.
Potrivit Raportului magistratului oraºului
Sfântu Gheorghe adresat Judelui Regal ºi Oficialitãþilor Scaunului Treiscaune, în data de 15
iunie 1799 a fost fixat locul, au fost aduse materialele ºi a fost începutã construcþia ºcolii
celor de religie ortodoxã. Pânã la terminarea
clãdirii, cursurile ºcolii s-au þinut într-o locuinþã
închiriatã a grãnicerului secui Dants Ioan. Documentul se pãstreazã în fondul arhivistic Treiscaune aflat la Direcþia Judeþeanã a Arhivelor
Naþionale Covasna.
Conform monografiei privind istoria instituþiilor de învãþãmânt din Treiscaune, lucrare
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Pregãtire Profesionalã în Culturã, Universitatea
de Stat din Moldova.
. Silex Tools - tabãrã de geoarheologie
ºi arheologie experimentalã. Parteneri: Universitatea Valahia – Târgoviºte, Asociaþia „Carpaþii Rãsãriteni”, Centrul de Prevenire, evaluare
ºi Consiliere Antidrog Covasna, Agenþia pentru
Protecþia Mediului Covasna, ªcoala cu clasele
I-VIII „Nicolae Rusu”, Sita Buzãului.
. Digitizarea patrimoniului ecleziastic
din cadrul Parohiei Ortodoxe I Sfântu
Gheorghe. Parteneri: Asociaþia „Carpaþii Rãsãriteni”, Parohia Ortodoxã I Sf. Gheorghe.
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(CSSCC Beclean); CPECA Covasna, ªcoala
Generalã „Liviu Rebreanu” ºi Colegiul Naþional
„Petru Rareº” din Beclean, judeþul Bistriþa-Nãsãud. În programul taberei s-au numãrat ateliere
de lucru precum: atelierul de modelaj al lutului;
sãpãturi arheologice ºi experimente precum arderea vaselor, obþinerea sãrii cu ajutorul briquetage-lor, metode de exploatare a sãrii geme etc.
. Proiectul de pedagogie muzealã Rainbow - Alunecând pe curcubeul cultural ajungem la voi!, septembrie - octombrie. Finanþat de
AFCN. Proiectul s-a adresat copiilor ºi tinerilor
instituþionalizaþi ºi celor cu nevoi speciale din
judeþul Covasna. Organizatorii s-au deplasat în
5 centre ºi case familiale, unde i-au antrenat pe
copii în ateliere creative: modelaj manual de lut
ºi picturã pe vase ceramice, þesãturi tradiþionale,
cusãturi tradiþionale, quillling, completarea caietului de lucru etc. De asemenea acest proiect a
urmãrit implicarea a 10 voluntari, elevi de gimnaziu ºi liceu, în coordonarea atelierelor creative.
În anul 2011 Muzeul Naþional al Carpaþilor Rãsãriteni a câºtigat din partea AFCN finanþare pentru 3 proiecte culturale:
. ARHE-GIS. Arheologie digitalã ºi
spaþialã. Program de formare profesionalã ºi
cercetare de teren. Parteneri: Centrul de
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de referinþã elaboratã de Berecz Gyula, în 1893:
„ªcoala Confesionalã ortodoxã din Sfântu
Gheorghe, a fost frecventatã nu doar de ortodocºi ci ºi de reformaþi ºi romano catolici, deci
se presupune cã a fost o ºcoalã bunã”.
Prin circulara nr. 944/1870 a Consistoriului Arhidiecezan Sibiu, semnatã din însãrcinarea arhiepiscopului Andrei ªaguna, de vicarul Nicolae Popa, se dispune strângerea de
fonduri prin colectã publicã fãcutã în toate parohiile din Ardeal, pentru repararea bisericilor ortodoxe ºi a ºcolii confesionale din Sfântu
Gheorghe. În argumentarea demersului se menþioneazã: „Creºtinii noºtri din comuna Sân
Georgiu în Treiscaune, vãzând cã biserica lor e a
atât de ruinatã, încât fãrã periclitarea sãnãtãþii ºi
chiar a vieþii nu se poate întrebuinþa, de asemenea ºcoala lor e atât de micã ºi întunecoasã
încât numai cu greu se pot þine prelegeri cu
copiii, au hotãrât în sinodul lor parohial edificarea din nou, atât a bisericii cât ºi a ºcolii”.

Punctul muzeal „Prima ºcoalã româneascã”
din Sfântu Gheorghe

Consistoriul vãzând „zelul ce au aceºti
creºtinii pentru bisericã ºi ºcoalã ºi prin aceasta
pentru luminarea lor, iar pe de altã parte aflând
planurile prezentate de bune, le-au aprobat…”
hotãrând sã se facã o colectã de bani în întreaga
Arhidiocezã, care sã completeze „sumuliþa frumoasã de bani” ºi materialele procurate prin
forþe proprii.
Dintr-o monografie a oraºului, elaboratã
la sfârºitul secolului al XIX-lea rezultã cã, încã
din 1870, Biserica reformatã a elaborat proiectul
unirii celor trei ºcoli confesionale din oraº: catolicã, ortodoxã ºi protestantã. Din cauzã cã oferta
a fost refuzatã de bisericile catolicã ºi ortodoxã,
în acelaºi an ºi-a deschis cursurile prima ºcoalã
comunalã, frecventatã la început doar de elevi
de origine reformatã.
ªcoala confesionalã ortodoxã a funcþionat

pânã în anul 1873. Din 1874, elevii români de
religie ortodoxã au frecventat ºcolile comunale
de stat în limba maghiarã. De la începutul secolului XX pânã în anul 1930, deoarece în parcul din faþa bisericii ortodoxe se þinea târgul de
vite, clãdirea a fost închiriatã primãriei pentru
„administrarea pieþei”, edificiul figurând în continuare în patrimoniul bisericii ortodoxe.
Între anii 1930-1940, prin decizia Primãriei
Sfântu Gheorghe „terenul din faþa ºcolii confesionale a fost amenajat ca parc”, iar clãdirea
ºcolii a fost locuitã de diferiþi chiriaºi. De menþionat cã din 1919 învãþãmântul de stat se fãcea în
limba românã, astfel încât nu a mai fost organizat
învãþãmânt confesional ortodox în localitate.
În perioada 1940 – 1944 comunitatea româneascã din Sfântu Gheorghe, în urma refugiului ºi trecerilor confesionale numãrul credincioºilor ortodocºi a scãzut de la 1690 la 95.
Averea parohiei ortodoxe care era formatã din
cinci case, printre care se afla ºi clãdirea ºcolii
confesionale a fost luatã spre administrare de organele locale. Din aceeaºi perioadã se pãstreazã mãrturii cu privire la
cimitirul ortodox care era atacat de bande
de rãufãcãtori. De asemenea, în parc, la
umbra arborilor se fãceau din nou târguri
de vite, parohia neputând face nimic „deoarece toatã lumea era contra”. Dupã anul
1960, în localul fostei ºcoli confesionale
ortodoxe a funcþionat ºcoala pentru copii
de romi din cartierul apropiat.
Prin încheierea la Notariatul de Stat
al Raionului Sfântu Gheorghe, în baza
cererii Sfatului Popular al oraºului Sfântu
Gheorghe nr. 4294/08.05.1967 ºi a Deciziei nr. 1377/1966 al aceluiaºi Sfat s-a
dispus dezmembrarea din nr. Top 519;
520 în nr. Top. 519/1-520/1 casã ºi curte. Prima
poziþie intabulatã în favoarea Statului Român a
intrat în administrarea operativã a Întreprinderii
de Gospodãrie Orãºeneascã Sfântu Gheorghe.
Prin hotãrârea Guvernului imobilul proprietate publicã a statului s-a transmis din administrarea Societãþii Comerciale Gospodãria Comunalã S.A. Sfântu Gheorghe ºi de sub
autoritatea Consiliului Local al Municipiului
Sfântu Gheorghe, judeþul Covasna, în administrarea Ministerului Culturii în vederea utilizãrii
ºi amenajãrii acesteia de cãtre Muzeul Naþional
al Carpaþilor Rãsãriteni ca punct muzeal, reprezentând sediul Primei ªcoli Româneºti din
Sfântu Gheorghe, judeþul Covasna.
Între anii 2006-2011, cu sprijinul Episcopiei Ortodoxe a Covasnei ºi Harghitei ºi a
Ministerului Culturii ºi al Patrimoniului Naþio-

nal, clãdirea a fost restauratã ºi amenajatã ca
punct muzeal. În urma restaurãrii fiecare încãpere a fost modificatã conform planurilor iniþiale, astfel clãdirea recãpãtându-ºi aspectul de
ºcoalã confesionalã, cu o încãpere special amenajatã pentru locuinþa învãþãtorului.
Punctul muzeal Prima ªcoalã Româneascã cuprinde 4 încãperi: sala de clasã, vestibulul,
biblioteca ºi locuinþa învãþãtorului. În acestea au
fost adunate ºi expuse piese ºi documente reprezentative pentru istoricul învãþãmântului
confesional românesc ortodox din zonã.
Prima încãpere, sala de clasã, era spaþiul
în care elevii îºi desfãºurau activitatea zilnicã.
Pe lângã piesele originale expuse, s-au realizat
ºi o serie de reproduceri ale bãncilor ºcolare,
astfel încât în sala de clasã au loc ºi astãzi
activitãþi interactive pentru public. Pe bãncile
ºcolare sunt reprezentate evolutiv rechizitele ºcolare: tãbliþe de cearã, tãbliþe negre pe care se scria
cu cretã sau cu grafit, caiete, tocuri, peniþe, stilouri,
cãlimãri, penare de lemn, socotitori etc. Astfel,
este reconstituitã atmosfera specificã perioadei.
A doua încãpere este vestibulul, care în

prezent funcþioneazã ca spaþiu de primire a vizitatorilor.
În ce-a de-a treia încãpere, cea a bibliotecii, este amenajat un spaþiu pentru expoziþii
temporare, în care sunt prezentate diverse documente ale epocii: cãrþi, reviste, ziare, documente de arhivã, care aduc dovezi cu privire la
istoricul învãþãmântului confesional românesc
din judeþul Treiscaune. Astfel, sunt prezentate
manuale antebelice ºi interbelice, cãrþi religioase, cãrþi, anuare ºi alte documente de popularizare a cunoºtinþelor din diverse domenii (lucrarea pãmântului, casa þãrãneascã, cãlãuzã
agricolã, orânduirea satului, a gospodãriei etc.).
În ce-a de-a patra încãpere este amenajatã
locuinþa învãþãtorului. În aceasta se pãstreazã
piese de mobilier de epocã ºi piese personale ale
învãþãtorului, care ilustreazã aspecte din viaþa
privatã a acestuia. Sunt prezentate piese precum
costumul popular românesc, þesãturile de interior specifice zonei, obiecte de uz casnic.
Într-unul din colþuri este amenajat biroul la care
învãþãtorul îºi pregãtea planurile de lecþii ºi îºi
redacta corespondenþa.
Sursa: – www.mncr.ro

Casa memorialã Romulus Cioflec
Araci, judeþul Covasna

D

in orice parte ai sosi în localitatea
Araci, ajungi în vatra satului, acolo
unde se ridicã impunãtoarea ºcoalã
strãjuitã de bustul scriitorului Romulus Cioflec.
Îndreptându-te spre Baraolt, aproape spre capul
satului Araci, vezi pe dreapta o casã obiºnuitã pe
care se aflã o placã comemorativã din marmurã
albã, cu înscrisul: „În aceastã casã s-a nãscut
scriitorul Romulus Cioflec 1882-1955”. În prezent, aici este muzeu memorial.
Casa Memorialã „Romulus Cioflec” este
amenajatã în casa unde s-a nãscut ºi unde a
copilãrit scriitorul Romulus Cioflec! Ca muzeu
memorial este organizat în cadrul Muzeului Naþional al Carpaþilor Rãsãriteni, cu sediul central
în Sf. Gheorghe.
Clãdirea a devenit muzeu, dupã ce a fost
cumpãratã de la moºtenitorii din partea unui
frate al scriitorului. Muzeul a fost inaugurat la
data de 19 decembrie 1998, în prezenþa ministrului Culturii de atunci, actorul Ion Caramitru, ºi a altor persoane oficiale judeþene ºi lo-

cale. Dupã inaugurarea ºi vizitarea muzeului,
toþi participanþii au asistat la spectacolul,
pregãtit de elevi ai Liceului Teoretic „Mihai
Viteazul” (coordonator prof. Luminiþa Cornea)
din Sf. Gheorghe, cu fragmente din piesele de
teatru inedite Moarte cu bocluc ºi Cupa Domeniilor de Romulus Cioflec, organizat la
ªcoala Generalã „Romulus Cioflec” din localitate. Casa Memorialã „Romulus Cioflec” a
fost reamenajatã în anii 2010-1011, reconstituind atmosfera anilor din viaþa scriitorului
Romulus Cioflec.
Interiorul muzeului reconstituie atmosfera specificã unei case memoriale a unui scriitor,
prin obiectele care au aparþinut scriitorului ºi
familiei, prin volumele în prima ediþie ºi altele
reeditate, prin diferite documente în fotocopii,
prin fotografii originale care au aparþinut familiei etc. Cele mai importante exponate au fost
donate de fiicele din Bucureºti, doamnele Eleonora Popa ºi Gabriela Corodeanu. Dintre exponate, amintim: maºina de scris a scriitorului,
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la care acesta ºi-a dactilografiat opera – uneori îi cu bocluc, la care se adaugã reeditãrile volumelor
dicta soþiei; icoana cu ºtergar ºi busuioc, ne- memorialistice Cutreierând Spania, Pe urmele
lipsitã din orice casa credincioasã de þãran, mai Basarabiei ºi ale romanele apãrute la Editura
ales dintr-o familie în care au existat, la fiecare Dacia ºi îngrijite de Mircea Braga: Vârtejul,
generaþie, preoþi; un pikup; lui Romulus Cioflec Boierul, Pe urmele destinului. Existenþa mai
îi plãcea, în momentele de liniºte, sã asculte multor exemplare din romanele lui Romulus
muzicã de calitate; instrumentele de scris, cã- Cioflec dã posibilitatea vizitatorilor sã citeascã
limara; mobilier: biroul, biblioteca; diferite do- din aceste opere chiar în incinta muzeului. De
cumente din care aflãm date din activitatea scrii- asemenea tot în aceastã încãpere orice vizitator
torului: - copie de pe registrul botezaþilor din poate vedea un film (la alegere, în românã, enAraci din 1882; fotografie cu pãrinþii scriito- glezã sau ma ghiarã) despre viaþa ºi op era
rului, chiar în faþa acestei case; tablouri-picturi scriitorului Cioflec.
ale pãrinþilor; fotografii cu Romulus Cioflec În a treia încãpere este reconstituit biroul
elev la ªcoala Normalã de Învãþãtori Carol I din scriitorului cu obiecte care au aparþinut lui
Câmpulung; fotografii de maturitate, singur, sau Romulus Cioflec ºi familiei sale: dulapul-bicu prietenul sãu, scriitorul Panait Istrati; foto- bliotecã, biroul, maºina de scris, fotografii de fagrafii cu familia; milie ºi volume din
arborele genealogic
biblioteca scriitorual familiei Cioflec;
lui, unele cu semnãlegitimaþia de retura lui Romulus
dactor la ziarul RoCioflec, altele adremânul din Arad; lesate lui. Astfel, exisgitimaþia de profesor
tã în muzeu cãrþi cu
la Liceul „Gh. Lazãr”
autograful criticului
din Bucureºti, foloEugen Lovinescu,
sitã pentru a obþine
altele cu semnãturireducere de 50 % la
le unor scriitori, pretransportul C.F.R.;
cum Lucia Demetricopiile unor scrisori
us, Vasile Demetrius
adresate scriitorului
etc. ºi copii ale opeCasa memorialã „Romulus Cioflec” din Araci, Covasna
de cãtre patriotul
relor rãmase în matransilvãnean ºi omul politic Vasile Goldiº, de nuscris: romanul Ispãºirile, piesele de teatru:
criticul ºi mentorul revistei Viaþa româneascã Rãspântia, Cupa Domeniilor, Rãfuiala. Dintre
Garabet Ibrãileanu; cerere autografã (scris fru- fotografii se evidenþiazã aceea a surorii Valeria,
mos, caligrafic, îngrijit) adresatã primãriei din moartã în Siberia, la numai 20 de ani, eroinã a
Sf. Gheorghe, prin care solicita un teren pentru romanului Pe urmele destinului.
construcþia unei case la Bãile ªugaº; conferinþa
A patra încãpere din casa memorialã, sala
autografã despre Panait Istrati, þinutã la come- multimedia, ilustreazã citate din operele scriimorarea de ºapte ani a scriitorului nãscut la torului Romulus Cioflec ºi aprecieri critice, toaBrãila.
te prezentate în trei limbi. Modul de prezentare
Casa Memorialã „Romulus Cioflec” cu- este modern ºi atractiv. Prin cele douã moniprinde patru încãperi; camera din faþã, numitã toare aflate în ultima salã, orice vizitator poate
„camera dinainte”, sala documentarã, biroul vedea, pe suport electronic, diverse documente,
scriitorului ºi sala multimedia. „Camera di- fotografii, scrisori care se aflã în arhiva munainte” sau camera din faþã, pentru musafiri, zeului. Evidenþiem dintre acestea: fotografia lui
pãstreazã piesele de mobilier ºi cele personale Vasile Goldiº (1862-1934) cu trei scrisori ale
aºa cum se aflau ele în casa lui Constantin Cio- acestui înflãcãrat patriot adresate lui Romulus
flec, tatãl scriitorului, cântãreþ bisericesc. Ele- Cioflec; fotografia criticului Garabet Ibrãileanu
mentele expuse în aceastã salã ilustreazã as- cu o scrisoare adresatã acestuia de Romulus
pecte casnice legate de viaþa privatã a familiei Cioflec, pe când se afla la Chiºinãu; fotografii
scriitorului Romulus Cioflec.
ale lui Romulus Cioflec cu prietenul sãu scriiA doua încãpere prezintã primele ediþii ale torul Panait Istrati; douã scrisori trimise, de la
operelor: Români din Secuime ºi Trei aldãlmaºe mãnãstirea Neamþ, de Panait Istrati lui Romulus
(nuvele ºi povestiri), volumul memorialistic: Cioflec; manuscrisul conferinþei „Panait Istrati
Sub soarele polar, romanele: Vârtejul, Pe ur- ca om”, þinutã la comemorarea a ºapte ani de la
mele destinului, Boierul, piesa de teatru Moarte moartea lui Panait Istrati; fotografia cu Panait

care Panait Istrati a întrevãzut-o cu luciditate, ºi
pe care ar fi salutat-o cu explozii de bucurie,
proprii firii lui generoase, dacã ar fi ajuns sã
cunoascã fie romanul Vîrtejul, cu iureºul caracteristic vieþii hoþilor de cai ºi rãzboiului, fie,
dupã aceea ºi mai cu seamã, ultima carte a lui Romulus Cioflec, marele roman, nu numai ca proporþii, dar ºi ca semnificaþii, Boierul”. (Perpessicius, Alte menþiuni de istoriografie literarã ºi
folclor (II), 1964, p. 83.)
(Sursa: www.mncr.ro)

Expoziþia de arheologie - Aºezarea preistoricã
Pãuleni-Ciuc „Dâmbul Cetãþii”

S

itul arheologic se aflã în apropierea
satului ªoimeni, comuna PãuleniCiuc, judeþul Harghita, în locul numit de localnici Dâmbul Cetãþii. Primele informaþii despre situl de la Dâmbul Cetãþii
dateazã de la sfârºitul secolului al XIX-lea. În
perioada interbelicã, arheologul Al. Ferenczi includea situl în repertoriul cetãþilor dacice din
Transilvania. În a doua jumãtate a secolului al
XX-lea, arheologul dr. Zoltán Székely efectua
primele sãpãturi arheologice.
Începând cu anul 1999, Muzeul Naþional
al Carpaþilor Rãsãriteni a reluat cercetãrile arheologice de la Dâmbul Cetãþii, aducând informaþii preþioase pentru cunoaºterea culturilor
preistorice Cucuteni-Ariuºd-Tripolie (mil. V IV î. Hr.), Bodrogkeresztjr (mil. IV - III î. Hr.),
Coþofeni (mil. III î.Hr.), Costiºa (mil. III-II
î. Hr.) ºi Wietenberg (mil. II î. Hr.), care au
cuprins ºi zona Carpaþilor Rãsãriteni. Expoziþia

prezintã vestigii arheologice, reconstituiri ale
unor locuinþe, complexe rituale, vetre de foc,
cuptoare de ars ceramica ºi un profil stratigrafic
al sitului arheologic, cu explicaþii privind specificul culturilor din care provin acestea.
Cultura Cucuteni-Ariuºd-Tripolie
(4600-3700 î. Hr.)
Consideratã a fi prima mare civilizaþie din
Europa, cultura Cucuteni-Ariuºd-Tripolie a luat
naºtere ºi s-a dezvoltat în teritorii care astãzi fac
parte din trei state: România, Republica Moldova ºi Ucraina. Pânã în prezent, s-au descoperit
mii de aºezãri, de diferite forme ºi dimensiuni,
unele fortificate ºi altele deschise, în care au fost
cercetate sute de locuinþe de diverse tipuri.
Principalele ocupaþii ale cucutenienilor
erau agricultura, creºterea animalelor, vânãtoarea, pescuitul, olãritul, prelucrarea pietrei, osului, cornului ºi a metalelor (cuprul ºi aurul). Arta
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Istrati ºi Romulus Cioflec, travestiþi în mineri,
cu prilejul anchetei fãcute la Lupeni (1929).
Este interesant de ºtiut cã Romulus Cioflec îi
conduce pe P. Istrati la Ion Mihalache (care-i fusese coleg de bancã la ºcoala normalã din
Câmpulung) ºi la Al. Vlaida Voievod (pe care-l
cunoºtea din activitatea de gazetar al anilor
1911-1912, de la Românul lui Vasile Goldiº)
pentru a obþine autorizaþia de a întreprinde o vastã
anchetã la Lupeni.
Pe suport electronic se pot vedea clãdirile
ºcolilor unde a funcþionat ca profesor Romulus
Cioflec; fotografia lui Dimitrie Cioflec (18281891, frate cu bunicul scriitorului), folclorist ºi
profesor de românã ºi caligrafie la cunoscutul
gimnaziu „Andrei ªaguna” din Braºov; piesele
de teatru inedite: Rãfuiala, comedie casnicã;
Rãspântia, piesã politicã; Cupa Domeniilor, comedie sportivã, precum ºi pagini din romanul
inedit Ispãºirile.
Casa memorialã „Romulus Cioflec” prin
informaþia pe care o transmite confirmã aprecierile criticului literar Perpessicius legate de
opera lui Romulus Cioflec, anume cã existã la
Romulus Cioflec „o mãiestrie extraordinarã, pe
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modelãrii, pictãrii, arderii vaselor ºi obiectelor
din lut, i-a ridicat pe cucutenieni la nivelul de cei
mai mari meºteri olari ai Europei eneolitice.
Reconstituirea unei locuinþe cucuteniene
descoperite la Dâmbul Cetãþii
Locuinþa avea forma rectangularã, înãlþimea de circa 2 metri ºi acoperiºul în douã ape
realizat din stuf. Podeaua era construitã prin
aºezarea de bârne de lemn una lângã alta, peste
care se aplica un strat gros de chirpic (lut amestecat cu pietricele ºi pleavã). Pereþii locuinþei
erau ºi ei construiþi din bârne masive, despicate,
aºezate una peste alta ºi îmbinate la colþuri.
Dupã ridicarea lor, pereþii erau lutuiþi ºi finisaþi
pe interior cu un amestec de lut cu pietricele,
pleavã ºi nisip. Astfel, toate spaþiile dintre bârne
erau astupate.
Locuinþa era încãlzitã cu ajutorul vetrelor
ºi cuptoarelor cu boltã sfericã. Acestea erau fo-
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mâna, fãrã folosirea roþii olarului. Pentru modelarea vaselor, netezirea pereþilor ºi
ornamentare (pictatã sau incizatã) se foloseau
unelte de lemn, de os ºi de lut ars. Vasele erau
realizate fie dintr-o singurã bucatã, fie din
colãcei suprapuºi, lutul având ca degresant
nisip, pietricele sau cioburi pisate. Arderea era
indirectã, la temperaturi ce atingeau uneori circa
900-1000° C, fiind destul de omogenã, oxidantã
(cu nuanþe gãlbui-roºiatice) sau reducãtoare (de
culoare cenuºie-negricioasã).
Cucutenienii au rãmas în istorie prin simþul lor artistic desãvârºit. Vasele ºi obiectele
ceramice, destinate atât uzului casnic cât ºi ritualurilor religioase, lucrate într-un stil unic în
lume, dovedesc grija permanentã pentru frumos.
Piatra
Tehnicile cunoscute de prelucrare a pietrei sunt cele de cioplire, ºlefuire ºi perforare,
ultimele douã fiind specifice neoliticului ºi eneoliticului. Astfel a fost
Expoziþia de arheologie - Aºezarea
obþinutã o mare cantitate ºi varietate
preistoricã Pãuleni-Ciuc „Dâmbul Cetãþii”
de unelte ºi arme (rãzuitoare, lame,
lamele, strãpungãtoare, râºniþe, frecãtoare, percutoare, topoare, ciocane, tesle, dãlþi, vârfuri, pumnale).
Utilajul litic descoperit la Dâmbul
Cetãþii este format din diferite categorii de roci printre care amintim:
silexul, gresia, andezitul ºi
obsidianul. Silexul a fost preferat de
cãtre cucutenieni la confecþionarea
uneltelor ºi armelor.
Osul ºi cornul (industria
materiilor dure animale)
losite ºi la prepararea hranei (la coptul pâinii,
fierberea plantelor, frigerea cãrnii etc.) sau la
Studiul obiectelor din os ºi corn furnizeazã
iluminat pe timp de noapte. În interiorul lo- informaþii foarte valoroase legate de aspecte dicuinþei s-au gãsit obiecte întregi sau fragmen- verse: economie, habitat, schimburi, comportare, de o mare diversitate funcþionalã: vase de tament simbolic ºi funerar etc. Materiile prime
uz comun, vase de prestigiu, unelte (râºniþe, folosite pentru realizarea artefactelor din os,
pisãtoare, percutoare, gresii), arme din piatrã, corn ºi alte materii dure animale provin de la
os, corn ºi cupru, podoabe, precum ºi obiecte de animale domestice (bovine, ovicaprine, porc) ºi
cult (altãraºe, reprezentãri antropomorfe ºi zoo- sãlbatice (cerb, cãprior, mistreþ). Cercetãrile armorfe). Cucutenienii îºi amenajau în locuinþã un heologice desfãºurate la Dâmbul Cetãþii au priloc de cult. Astfel, în colþul special amenajat lejuit recuperarea unui lot de peste 60 de artepentru venerarea Zeiþei-Mamã, s-au descoperit facte de acest tip: vârfuri diverse de os,
2 statuete feminine de mari dimensiuni.
netezitoare de os, vârfuri din corn de cerb, dinþi
perforaþi – imitaþii din os, pandantive, mãrgele,
Ceramica
astragal perforat de oaie / caprã ºi materii prime.
Ceramica prezintã o deosebitã importanþã
Epoca bronzului mijlociu
pentru arheologie. Calitatea tehnicã a preparãrii
Cultura Costiºa - Ciomortan
lutului ºi a modelãrii formelor, arderea oxidantã
(2100/2000 – 1900/1800 î. Hr.)
în cuptoare, ornamentarea pictatã dovedesc o
specializare indiscutabilã a olarilor cucutenieni.
Începutul epocii bronzului mijlociu în DeToatã ceramica cucutenianã a fost lucratã cu presiunea Ciucului marcheazã întemeierea aºe-

NOIEMBRIE 2011

Reconstituirea unei locuinþe
Wietenberg descoperite
la Dâmbul Cetãþii
Arheologii estimeazã cã locuinþa avea
înãlþimea de circa 2 metri, o singurã încãpere de
formã rectangularã cu dimensiunile de 4 x 3 m ºi
acoperiºul - construit într-o singurã apã, din
lemne, stuf ºi crengi. Pereþii locuinþei erau ridicaþi pe o structurã formatã din stâlpi ºi pari de
lemn, înfipþi în pãmânt ºi legaþi între ei cu nuiele
împletite. Peste parii ºi nuielele împletite era
aplicat un strat de lut amestecat cu pietricele ºi
nisip. Pereþii astfel construiþi erau, apoi, bine
finisaþi pe interior ºi exterior.
Podeaua locuinþei a fost amenajatã prin
nivelarea terenului, într-un strat consistent de
argilã ºi pietricele. În locuinþã, la nivelul podelei
au fost descoperite douã vetre de foc. Vetrele
aveau forma circularã ºi erau utilizate la încãlzit,
pregãtirea hranei ºi iluminatul pe timp de noapte. Inventarul locuinþei era format din vase ceramice de diferite forme ºi dimensiuni, precum ºi
numeroase piese de piatrã, os, corn ºi bronz.
(Sursa: www.mncr.ro)
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ghiºoara, judeþul Mureº) ocupa în prima jumãtate a mileniului al II - lea î.Hr., toatã Transilvania. În scopul stabilirii controlului asupra
cãilor de legãturã cu teritoriile de la est de Carpaþi, grupurile acestei culturi au ocupat aºezarea
de la Pãuleni-Ciuc „Dâmbul Cetãþii”.
Unul dintre domeniile în care excelau
aceste comunitãþi era arta rãzboiului. Fortificaþiile impresionante, precum ºi numãrul mare
de arme (pumnale, topoare, vârfuri de sãgeþi ºi
suliþe) descoperite în cadrul aºezãrilor ºi necropolelor scot în evidenþã preocuparea pentru apãrararea graniþelor.

FAMILIA ROMÂNÃ

zãrii fortificate de la Dâmbul Cetãþii de cãtre
comunitãþile culturii Costiºa, venite de la est de
Carpaþi. Cercetãrile arheologice au evidenþiat
faptul cã purtãtorii culturii Costiºa au ridicat la
Dâmbul cetãþii o puternicã fortificaþie întãritã cu
ºanþuri, valuri de pãmânt ºi palisadã.
Rostul aºezãrii fortificate de la Dâmbul Cetãþii era acela de a controla una dintre cele mai
importante cãi de legãturã dintre Depresiunea Ciucului ºi Moldova (Izvorul Trotuºului), schimbul
cu materii prime (cuprul, sarea etc), precum ºi
trocul diferitelor obiecte de prestigiu (topoare de
bronz, sceptre, podoabe, pumnale etc.).
Reconstituirea porþii fortificate
de la Dâmbul Cetãþii
În partea de nord a aºezãrii a fost descoperitã o poartã fortificatã cu turn ce traversa
valul de apãrare al acesteia. În acest loc au fost
descoperite resturile a trei oameni incineraþi - un
adult ºi doi copii. Adultul era culcat pe o parte, în
poziþie uºor chircitã. Copiii se aflau aºezaþi tot în
poziþie chircitã, faþã în faþã cu adultul. Alãturi de
cei trei indivizi au fost descoperite mai multe vase
ceramice, frumos decorate, cu motive incizate
(douã amfore, o strachinã, o oalã ºi o canã).
Plecând de la aceste observaþii surprinse
în timpul cercetãrilor arheologice se poate deduce faptul cã la început poarta a fost folositã
pentru accesul în aºezare, urmând ca mai târziu,
înaintea pãrãsirii aºezãrii, destinaþia sa sã fi fost
schimbatã, devenind locul unui ritual soldat cu
sacrificii umane.
Cultura Wietenberg
(2000/1900 - 1600/1500 î. Hr.)
Cultura Wietenberg (denumitã astfel dupã
toponimul german al Dealului Turcului din Si-
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Teatrul „Andrei Mureºanu”
din Sfântu Gheorghe
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Liviu MIHAIU,
director

I

nstituþie culturalã de prestigiu a judeþului Covasna, „Teatrul Andrei
Mureºenu” din Sfântu Gheorghe a luat
fiinþã în anul 1987. Este singura instituþie de
spectacole din zona Harghita-Covasna care se
adreseazã cu precãdere comunitãþii româneºti.
De altfel, de acest deziderat se leagã ºi înfinþarea
ei. Într-adevãr, „Teatrul Andrei Mureºanu” a
devenit în scurtã vreme o instituþie cu adevãrat
profesionistã, cunoscutã nu numai pe plan local,
ci ºi în þarã ºi strãinãtate. Producþiile ºi spectacolele realizate de-a lungul a 25 de ani
de activitate au constituit mai
mereu succese de public ºi
apreciate pe toate scenele
unde au fost prezentate. Se
poate spune cã teatrul românesc ºi-a câºtigat un loc de
prim plan cultural, aici, unde
populaþia româneascã ducea
lipsã de o adevãratã instituþie
de spectacole profesionistã.
Deºi, la începuturile
sale, spectacolele erau vizionate de un numãr restrâns de
spectatori, încetul cu încetul,
s-au pus bazele unui manageriat artistic care a avut în
vedere creºterea calitãþii artistice a actului teatral ºi a
colaborãrii cu actori, regizori,
scenografi ºi artiºti de cea
mai bunã calitate. Evitând sã
impunã un repertoriu de calitate îndoielnicã, apropiat
unor prestaþii amatoristice ºi concentrându-ºi
eforturile pentru formarea unui public de elitã,
aceastã instituþie a izbutit sã aducã la Sfântu
Gheorghe nume importante ale teatrului românesc, sã clãdeascã o echipã tânãrã ºi sã dea
strãlucire tuturor evenimentelor întreprinse.
Aici au colaborat nume importante ale culturii
noastre, din care trebuie amintiþi foºtii angajaþi,
actorii: Constantin Codrescu, Teodora Mareº,

Dorin Andone, Constantin Cotimanis, Costicã
Florescu, Dan Turbatu, Sebastian Comãnici, regizorii Radu Afrim, Cristi Juncu, Teo Herghelegiu,
Cristian Ban, Horaþiu Mihaiu, Teodor Smeu,
Cristian Nedeea, dramaturgii Radu Macrinici,
Stefan Caraman, Mihai Ignat, Horia Gârbea,
scenografi, compozitori sau coregrafi de renume.
Acest lucru a fãcut ca TAM sã devinã un
teatru foarte apreciat în þarã dar ºi în strãinãtate,
producþiile sale fiind cerute ºi invitate la numeroase festivaluri ºi evenimente de vârf ale domeniului.
Prezenþa TAM în Festivalul Naþional de Teatru de la
Bucureºti, aproape anualã, sau
în festivalurile de la Piatra
Neamþ, Satu Mare, Baia Mare,
Iaºi, Deva, Târgoviºte, ClujNapoca, etc. dar ºi în mari festivaluri de teatru europene,
precum Leipzig (Germania),
Tampere (Finlanda), Trabzon
(Turcia), Nitra (Slovacia),
Tori no (Ita lia), Varna (Bul ga ria), Faro (Por tu galia),
Zu rich (Elvetia), Plymouth
(Anglia), etc. au constituit tot
atâtea succese profesionale, ca
o dovadã a calitãþii spectacolelor sale.
Pe lângã preocuparea de
a-ºi crea un repertoriu de calitate, TAM nu a uitat sã-ºi formeze ºi un public local, românesc, care sã aprecieze nivelul
ridicat al producþiilor, sã fie fidelizat ºi sã se constituie într-un receptor, foarte
bun cunoscãtor al fenomenului teatral. În acest
sens, teatrul produce cel puþin o datã pe an un
spectacol care se adreseazã copiilor, dar este
atent ca adresabilitatea celorlalte proiecte sã se
îndrepte ºi cãtre grupuri-þintã cum ar fi adolescenþii,
pensionarii sau persoane defavorizate social.
Spectacolele sunt prezentate în general la
sediu, dar se þine cont ºi de faptul cã acestea sunt
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dorite a fi vãzute în localitãþile cu populaþie
româneasca din judeþ, ceea ce face ca teatrul sã
se deplaseze de multe ori la Întorsura Buzãului,
Covasna, Miercurea-Ciuc, Târgu Secuiesc, Breþcu, Gheorgheni, Codlea, Braºov, acolo unde, de
fiecare datã, publicul umple pânã la refuz salile.
La ora actualã, Teatrul Andrei Mureºanu
se pregãteºte de aniversarea a 25 de ani de activitate ºi, putem afirma cã, acest eveniment va

veni în întâmpinarea tuturor iubitorilor de teatru
românesc din Sfântu Gheorghe ºi nu numai.
Este o mândrie cã, în ciuda tuturor vicisitudinilor întâmpinate, aceastã instituþie româneascã a reuºit sã se impunã în conºtiinþa marilor
valori culturale. De altfel, întregul colectiv împãrtãºeºte dorinþa ca producþiile ºi proiectele
sale sã se ridice la un înalt nivel calitativ ºi sã
aducã bucurie în sufletele publicului spectator.

C

entrul Cultural Topliþa s-a înfiinþat
Muzeul de Etnografie ºi Folclor din Toîn anul 2006, ca instituþie de culturã pliþa a fost inaugurat in anul 1998, cu ocazia
aflatã în subordinea Ministerului primei ediþii a Zilelor „Miron Cristea”, ca instiCulturii si Patrimoniului Naþional. În structura tuþie aflatã în subordinea Primãriei locale, având
sa funcþioneazã Muzeul de Etnografie si Folclor ca membrii fondatori pe prof. dr. Dorel Marc ºi
ºi Ansamblul Profesionist „Rapsodia Cãlimani- prof. Zorel Suciu. În cadrul Muzeului de Etnolor”, din Topliþa.
grafie se gãsesc o multitudine de obiecte aduAnsamblul Profesionist „Rapsodia Cãli- nate de-a lungul vremii din satele ce împrejmanilor” îºi desfãºoarã activitatea sub egida muiesc Topliþa, deosebite pentru arta si cultura
Centrului Cultural Topliþa al Ministerului Cul- româneascã, ce reuºesc sã formeze o sintezã a
turii si Patrimoniului Naþional ºi are o istorie de bogãþiei istoriei ºi a meºteºugurilor. Astfel ex20 de ani (a fost înfiinþat în anul 1990), perioadã poziþia permanentã a muzeului cuprinde colecîn care a reprezentat zona etnofolcloricã de la þia de etnografie localã, formatã din obiecte utipoalele Munþilor Cãlimani, Gurghiului, Giur- litare ºi decorative, piese ce alcãtuiesc costumul
geului, Bistriþei, Valea Mureºului Superior ºi popular al acestei zone, colecþia de picturã º.a.
Câmpia Transilvaniei, în cadrul mai multor fes- Spaþiul muzeal este împãrþit în încãperi ce
tivaluri, fiind laureaþi la festivalurile folclorice reflectã viaþa satului românesc cu toate aceste
profesioniste din România, precum ºi
la alte activitãþi culturale internaþionale. În decursul anilor Ansamblul Profesionist „Rapsodia Cãlimanilor”, care are în componenþã
dansatori, orchestra si soliºti vocali
consacraþi cât ºi tineri, care preiau ºi
transmit mai departe valorile folclorului românesc, a reprezentat România atât în þãri europene ca Franþa,
Bulgaria, Albania, Ucraina, Ungaria, Grecia, Republica Moldova cât
Ansamblul „Rapsodia Cãlimanului”
ºi în Quatar, prezentând jocuri si suite din majoritatea zonelor etnofolclorice din þarã, jocuri de pe Valea Mureºului obiecte, selectate în funcþie de modul lor de
Superior, din Câmpia Transilvaniei, de pe Valea utilizare. Astfel avem un interior þãrãnesc (o
Târnavelor, din Moldova (Valea Trotuºului), „casã a bunicii”), o bucãtãrie tradiþionalã, o salã
din zona codreneascã, Maramureº, Banat, în care este exemplificat drumul parcurs de
Muntenia (Breaza), din zona Fãgãraºului firele vegetale pânã la produsul finit, lucrat cu
(Crihalma), din Bistriþa-Nãsãud, Cãluºul Olte- ajutorul rãzboiului de þesut, o salã cu ceramicã,
o altã salã unde este redat prin ateliere funcnesc, jocuri þigãneºti ºi dansuri de societate.
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Prof. Zorel SUCIU

ROMÂNII DIN COVASNA ªI HARGHITA

Centrul Cultural Topliþa

86

NOIEMBRIE 2011

FAMILIA ROMÂNÃ

ROMÂNII DIN COVASNA ªI HARGHITA

þionale o fierãrie, o tâmplãrie, morãritul casnic,
prelucrarea primarã a lemnului, un spaþiu amenajat cu obiecte din lemn utilizate la prelucrarea
laptelui în stânele tradiþionale, un colþ cu obiecte
de vânãtoare ºi de transport cu tracþiune animalã. Costumele tradiþionale au spaþiul lor de
desfãºurare, special amenajat, unde regãsim piese autentice dar ºi modele de prelucrare pentru o
exemplificare comparativã. Existã, de asemenea, o salã amenajatã dupã modelul unei sãli de
ºcoalã veche ºi o salã de artã plasticã ºi galerie
de artã unde îºi desfãºoarã activitatea ºi elevii
ªcolii Populare de Arte.

Muzeul de Etnografie
ºi Folclor din Topliþa

Biblioteca Municipalã
„George Sbârcea”, Topliþa
Viorica LAZÃR

B

iblioteca Municipalã „George Sbârcea”
a fost înfiinþatã ca succesoare a
bibliotecii ASTRA din anul 1899.
Prima datã menþionatã în documente este 6 decembrie 1928 când i se oferã bibliotecii primul
spaþiu public oferit de primãrie. Începând cu
anul 1931 funcþioneazã ca o bibliotecã publicã
localã în spaþiul oferit gratuit de cãtre Banca
„Cetatea”, când este menþionat bibliotecarul
Nicolae Oprea ºi un fond de 550 de cãrþi. Între
1935-1960 Biblioteca a fost amplasatã pe locul
parcului actual, clãdirea fiind transformatã ulterior în Casa de Culturã de pe bulevardul „Nicolae
Bãlcescu” demolatã din pãcate în anii ‘60. Din
1959 este mutatã în Str. Gãrii, unde funcþioneazã pânã în 1968, iar între 1968 ºi 1983 se
mutã la adresa Str. N. Bãlcescu, Nr 8. Din anul
1983 locaþia bibliotecii a fost Str. Borsecului
nr. 1, în tot acest timp conducerea bibliotecii
fiind asiguratã de Natalia Doltea, o importantã
personalitate culturalã a Topliþei.
În 1956 Biblioteca a primit titulatura de
Bibliotecã orãºeneascã, iar din 1969 a avut ºi
rolul de Bibliotecã Raionalã. În 2002 a devenit
Bibliotecã Municipalã, iar din 2009 Biblioteca
apare în mod oficial ca Bibliotecã cu personalitate juridicã sub numele Biblioteca Municipalã „George Sbârcea”.
Colecþiile bibliotecii: 1931: 550 documente; 1950: 10.000 documente; 1990: 44.767
documente; 2000: 57.000 documente; 2006:
61.000 documente; 2009: 64.000 documente;
2010: 58.000 documente.

Biblioteca noastrã deserveºte o comunitate neomogenã de aproximativ 16.000 de locuitori, oferind servicii de informare ºi lecturã
tuturor membrilor comunitãþii topliþene, fãrã a
face deosebire de rasã, sex, naþionalitate, vârstã
sau convingeri. Noi, bibliotecarii, suntem în
cãutare de noi ºi noi metode de atragere a utilizatorilor în biblioteca noastrã.
În cadrul evenimentelor culturale de peste
an, ne propunem mai multe activitãþi culturale
sau educative care implicã lecturã, studiu,
utilizarea calculatoarelor ºi a internetului, învãþarea unor limbi strãine de circulaþie universalã,
jocuri de masã sau chiar ateliere practic- meºteºugãreºti sau recreative.
Cele mai mari schimbãri în Biblioteca
noastrã au început dupã implementarea programului Biblionet în noiembrie 2009, Biblioteca
noastrã fiind a ºasea aplicantã din România;
comunitatea noastrã a primit 6 computere pentru
a putea fi folosite în fiecare zi, cu orice scop, iar
aceastã lucru are un impact major pentru toatã
comunitatea. Tot atunci s-a inaugurat ºi noul
sediu, dotat cu mobilier nou ºi aparaturã, s-a pus
cu aceastã ocazie la dispoziþia utilizatorilor o
salã de lecturã de 45 de locuri, o salã de referinþã, o salã depozit, toate împreunã însumând
800 metri de rafturi de carte cu liber acces.
Începând cu asemenea mari schimbãri,
din 2009, a trebuit sã luãm în seamã ºi diversificarea serviciilor bibliotecii. Primul program
propus, în parteneriat cu ºcolile a fost programul

cultural-educativ derulat împreunã cu ºcolile audiþii muzicale ºi proiecþii video, concursuri de
din localitate „Ai carte, ai parte!” unde, în prin- poezii ºi recitãri, punând accentul pe cultura
cipal, profesorii de muzicã ºi limbã românã, dar informaþiei, de aceea vom urmãri în viitor îmbunu numai, au înþeles sã se implice pentru ridi- nãtãþirea colecþiei noastre de CD-uri ºi DVD-uri.
carea interesului elevilor pentru lecturã ºi actiUn alt þel important în bibliotecã este
vare voluntarã în culturã.
acela de a aduce oamenii la diferite reuniuni,
De asemenea, persoanele interesate pot oferindu-le o atmosferã relaxantã; un astfel de
afla imagini ºi date despre activitãþile noastre pe mediu ar oferi ocazii pentru ca ei sã poatã schimba
blog: bibliotecatoplita.blogspot.com.
opinii cu privire la sãnãtatea, bunãstarea, drepUn alt program dezvoltat începând cu anul turile pe care le au.
2009 este „Jocuri de poveste”. În cadrul lui doBibliotecarii de la Biblioteca Municipalã
rim sã trezim interesul faþã de poveºti ºi jocuri „George Sbârcea” încearcã sã implice tot mai
conexe temelor acestor poveºti dar ºi prin acti- mulþi copii ºi voluntari în viaþa bibliotecii
vitãþi care sã le creeze copiilor ºi momente de noastre, pentru ca aceasta sã stabileascã o relaþie
destindere.
bazatã pe colaborare cu oamenii din comunitate.
„Biblioteca prinde viaþã” este un alt pro- Pentru ei încercãm sã furnizãm informaþii
gram, în care au fost implicaþi 20 de bibliotecari despre comunitate, ghiduri, tutoriale etc.
din Judeþul Harghita.
Biblioteca muniEste vorba de un ocipalã „G. Sbârcea” îºi
biectiv mai îndrãzneþ,
are numele de la un
ºi anume: stimularea
merituos compozitor,
interesului faþã de acscriitor ºi om de cultivitãþile ce cuprind
turã, personalitate culjocuri de grup, oferind
turalã importantã din
un curs în domeniul
oraºul nostru, un model
animaþiei culturale, ca
pentru multe generaþii
fundament, dar ºi un
de acum încolo.
workshop de aplicaþie
G. Sbârcea a fost
practicã în care bibliocel mai bine cunoscut
tecarii au pus în pracdatoritã compoziþiei sale,
ticã cele învãþate.
devenitã ºlagãr: „Ionel,
La
biblioteca
din
Topliþa
„Engleza pentru
Ionelule”, precum ºi
tine” este un proiect
pentru studiile sale
care cuprinde organizarea unor cursuri de limba despre biografia unor muzicieni marcanþi.
englezã pentru persoanele adulte. Acest proiect
Oricine cautã o carte o poate face ºi accea fost finanþat de Biblionet, program naþional al sând pe internet catalogul nostru electronic, inIREX, prin secþiunea concursului de proiecte trând pe site-ul bibliotecii: www.bibliotecato„Instruieºte-þi comunitatea”.
plita.ro ºi asta mai ales pentru faptul cã toate
Manifestãri culturale diferite axate pe cãrþile din bibliotecã sunt inventariate, preluevenimente trecute sau actuale se desfãºoarã crate ºi catalogate în format electronic.
lunã de lunã la sala de lecturã a bibliotecii,
Pe Facebook putem fi gãsiþi la adresa:
deschizând dorinþa cititorilor de a afla mai multe http://www.facebook.com/pages/Biblioteca-Mulucruri interesante. Aceste momente artistice nu nicipalã-George-Sbârcea-Topliþa/12121151789
sunt aceleaºi, ele se organizeazã în alt chip în 7934. E-mail nostru este bibliotecatoplita@yafiecare an. Noi desfãºurãm, de asemenea, anu- hoo.com, oricine poate sã ne adreseze întrebãri
mite activitãþi specifice: prezentãri de carte, me- prin acest suport online.
se rotunde, având ca invitaþi diferiþi reprezenÎn ultimii ani vizibilitatea bibliotecii noastre
tanþi ai comunitãþii noastre.
a crescut destul de mult datoritã implicãrii noastre
Participanþii la activitãþi sunt în mare parte în aceste proiecte. Deoarece suntem ajutaþi de
tineri, cadre didactice din oraºul nostru, pen- oameni dedicaþi putem face chiar mai mult decât
sionari etc. Avem, de curând, un program de atât, astfel cã aºteptãm ºi propuneri de la utilizatori.
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unt cunoscute împrejurãrile istorice,
de dupã decembrie 1989, ºi consecinþele lor pentru instituþiile de culturã româneascã din judeþele Covasna ºi
Harghita. În acest context, din iniþiativa Ligii
Cultural-Creºtine „Andrei ªaguna”, la Sfântu
Gheorghe, s-a înfiinþat Muzeul Spiritualitãþii
Româneºti, de la subsolul Catedralei Ortodoxe,
inaugurat în decembrie 1993, de Î.P.S. Antonie
Plãmãdealã.
Dupã înfiinþarea Episcopiei Ortodoxe a
Covasnei ºi Harghitei, la 6 februarie 1996, la

propunerea personalitãþii providenþiale ºi de largã culturã, Ioan Selejan, Episcopul Covasnei ºi
Harghitei, ºi în urma expunerii Sale de motive
potrivit cãreia în judeþ se simþea nevoia unei
instituþii de cercetare ºi documentare în probleme de istorie, culturã, civilizaþie ºi viaþã
spiritualã, Adunarea Eparhialã a Episcopiei
Ortodoxe a Covasnei ºi Harghitei, a aprobat înfiinþarea Centrului Eclesiastic de Documentare
Mitropolit Nicolae Colan, în temeiul prevederilor Regulamentului de Organizare ºi Funcþionare a Bisericii Ortodoxe Române, având ca
obiect de activitate formarea unui fond documentar privind cultura ºi civilizaþia româneascã, în toate formele sale de manifestare,
urmãritã de-a lungul istoriei, inclusiv în contemporaneitate.
Aºa cum sublinia cercetãtoarea Maria
Cobianu-Bãcanu, prin activitatea sa, Centrul „a
unit ºi a creat cea mai puternicã legãturã umanã

ºi spiritualã între ºtiinþã ºi credinþã, între cercetãtori ºi slujitorii bisericii, aducând ºtiinþa mai
aproape de enoriaºi ºi credinþa mai aproape de
modul de gândire al cercetãtorilor.
Aceastã fericitã osmozã între ºtiinþã ºi credinþã a avut rãdãcini în stâlpul Episcopiei de
Covasna ºi Harghita, ÎPS Ioan, care a stãpânit ºi
stãpâneºte atât de armonios ºtiinþa ºi credinþa,
spre beneficiul tuturor lucrãtorilor lor”.
Inaugurarea Centrului a avut loc, în aprilie
1996, împreunã cu Secþia Carpaþilor Rãsãriteni
a Muzeului Naþional de Istorie a Transilvaniei,
din Cluj-Napoca. Asigurând o beneficã colaborare cu distinºi cercetãtori din principalele
centre culturale ale þãrii ºi cu asociaþiile culturale româneºti din zonã, cu Muzeul Carpaþilor
Rãsãriteni ºi Arhivele Naþionale, s-a reuºit
organizarea unor manifestãri cultural ºtiinþifice
(sesiuni, simpozioane, dezbateri, expoziþii) ºi a
unor proiecte culturale precum: constituirea unui
valoros fond de documente, carte ºi a unei baze
de date despre românii din judeþele Covasna ºi
Harghita; editarea Anuarului „Angvstia” (ajuns
la al 15-lea numãr), care cuprinde studii ºi articole de arheologie, istorie, etnografie ºi sociologie în principal despre zona Sud-Estului Transilvaniei, redactarea unor lucrãri ºi studii
privind personalitãþi ale culturii româneºti din
Covasna ºi Harghita, studii monografice ºi despre
monumente laice ºi ecleziastice, cercetãri privind evoluþia structurii etnice ºi confesionale.
Printre prioritãþile Centrului se aflã editarea unor volume de documente din valorosul
fond arhivistic al Protopopiatului Ortodox Sf.
Gheorghe, a unor pliante, ilustrate ºi albume
referitoare la patrimoniul cultural naþional ºi
reeditarea unor lucrãri apãrute în perioada interbelicã despre românii din Covasna ºi Harghita ºi
convieþuirea lor cu secuii ºi maghiarii.
Un obiectiv prioritar al Centrului Ecleziastic de Documentare „Mitropolit Nicolae
Colan”, în anul 2001, l-a constituit redactarea
volumului de sinteze monografice Românii din
Covasna ºi Harghita. Istorie. Bisericã. ªcoalã.
Culturã, lucrare elaboratã din iniþiativa ºi cu
purtarea de grijã a P.S. Ioan Selejan, cu sprijinul

personalitãþi culturale ºi ºtiinþifice, elitele sociale, politice, etnice care au contribuit la înãlþarea culturalã ºi spiritualã a zonei ºi a întregului
neam românesc în cele mai vitrege perioade ale
zbuciumatei sale istorii.
Centrul este gazdã primitoare a majoritãþii
acþiunilor întreprinse de asociaþiile culturale româneºti din zonã, a întâlnirilor reprezentanþilor
comunitãþii româneºti, a unui evantai larg de
acþiuni culturale, civice ºi umanitare ºi a lecþiilor
deschise, conferinþelor, vizionãrilor colective de
filme video cu tematicã de istorie, culturã, spiritualitate ºi civilizaþie româneascã, la care participã
elevi din Sf. Gheorghe.
Având în vedere numãrul mic de cercetãtori din judeþele Covasna ºi Harghita - arhiviºti, muzeografi, profesori - Centrul a beneficiat, de-a lungul anilor de un numãr important
de colaboratori, din întreaga þarã. De acelaºi
sprijin ºi solidaritate frãþeascã am beneficiat din
partea Asociaþiunii ASTRA ºi a despãrþãmintelor sale din întreaga þarã ºi din þãrile vecine, a
Uniunii Culturale „Vatra Româneascã”, din
Cluj-Napoca, a Centrul de Studii Transilvane din
Cluj-Napoca, Asociaþiei Pro Vita, din Sibiu,
ASCOR Bucureºti ºi multor altor asociaþii ºi
personalitãþi, din toate zonele þãrii ºi din strãinãtate. Esenþialã, pentru buna funcþionare a
Centrului ºi pentru organizarea ºi desfãºurarea
manifestãrilor programate, a fost contribuþia ºi
sprijinul sponsorilor ºi binefãcãtorilor.
În toþi aceºti ani, Centrul ºi-a conceput ºi
înfãptuit programele ºi manifestãrile culturalºtiinþifice ºi spirituale, cu binecuvântarea Î.P.S.
Ioan Selejan. Centrul ºi-a desfãºurat activitatea,
asigurând consecvenþã ºi continuitate în acþiunile sale, concomitent cu preocuparea de actualizare a modalitãþilor de lucru, în consens cu
schimbãrile rapide ce au loc în societatea româneascã la început de secol ºi mileniu.
(O candelã în Carpaþi… p.p.587-624)
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preoþilor, profesorilor, a altor intelectuali din
cele douã judeþe ºi a unor cunoscuþi cercetãtori
din Bucureºti, Cluj-Napoca, Sibiu ºi Tg. Mureº.
Volumul, coordonat de Ioan Lãcãtuºu,
Vasile Lechinþan ºi Violeta Pãtrunjel, prezintã
într-o formã sinteticã comunitãþile româneºti
din Covasna ºi Harghita din punct de vedere:
geografic, arheologic, istoric, etnografic, cultural ºi eclezial, cuprinzând istoria bisericilor,
ºcolilor, instituþiilor ºi asociaþiilor culturale, a
personalitãþilor nãscute sau care au activat în
aceste localitãþi, aspecte ale legãturilor comunitãþilor locale cu românii din întreg spaþiul transilvan
ºi cu cei de peste Carpaþi, momente ale convieþuirii
interetnice, fiind prezentate monumentele istorice ºi cele de for public.
Dacã acum 20 ani, cei interesaþi de istoria
comunitãþilor româneºti din fostele scaune secuieºti, consultau fiºierele marilor biblioteci din
þarã, aveau surpriza sã gãseascã puþine lucrãri,
studii ºi articole pe aceastã temã. Prin activitatea
sa, Centrul Ecleziastic de Documentare, a cãutat
sã suplineascã acest deficit informaþional, luându-ºi ca parteneri Arhivele Naþionale, marile
muzee din Bucureºti, Cluj-Napoca, Sibiu, Tg.
Mureº, Braºov, Deva º.a. Îmbunãtãþind experienþa acumulatã în anii anteriori, Centrul ºi-a
stabilit relaþii de parteneriat ºi cooperare, bine
structurate pe baza unor proiecte punctuale, în
domeniul muzeografiei, cu Muzeul Naþional al
Carpaþilor Rãsãriteni, în domeniul cercetãrii socio-umane, cu Centrul European de Studii Covasna - Harghita, în domeniul cultural ºi civic,
cu asociaþiile cultural-creºtine ºi civice membre
a Forumului Civic al Românilor Covasna, Harghita ºi Mureº.
Prin cercetãrile ºi publicaþiile sale, Centrul a pus în valoare trecutul românesc din arcul
intracarpatic, sinuoasa sa istorie în contextul
geopolitic în care a trãit. A descoperit, a valorificat prin publicaþii ºi a mediatizat strãlucitele
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n anul 2001, din iniþiativa P.S. Ioan
Selejan, cu sprijinul Guvernului României, a fost achiziþionatã clãdirea
din strada Petöfi Sandor, nr. 23, construitã în
perioada interbelicã, de primul prefect român al
judeþului Ciuc, Valeriu Oþetea, inauguratã în
anul 1929, din dorinþa înfiinþãrii ºi organizãrii în
Miercurea-Ciuc a unui Centru Cultural purtând
numele patriarhului „Miron Cristea”, care, prin
activitatea sa, sã asigure cunoaºterea ºi evidenþierea aspectelor definitorii ale culturii, tradiþiei
ºi spiritualitãþii româneºti în raza de activitate a
Episcopiei noastre.
Inaugurarea Centrului Cultural „Miron
Cristea” s-a fãcut la 1 Decembrie 2001, de Ziua
Naþionalã a României. Alãturi de Preasfinþitul
Ioan au fost prezenþi: Valer Dorneanu - Preºedintele Camerei Deputaþilor, Teodor Meleºcanu,
Georgiu Gingãraº - Ministrul Tineretului ºi
Sportului, Romeo Postelnicu - Secretar de stat,
Mircea Duºa - Prefectul judeþului Harghita,
Csedo Csaba - primar al municipiului Miercurea-Ciuc, Valeriu Cavruc-directorul Muzeului
Carpaþilor Rãsãriteni, Cristina Popescu - muzeograf care va coordona întreaga activitate a
instituþiei nou înfiinþate, pânã în anul 2003, alþi
reprezentanþi ai autoritãþilor locale ºi centrale, ai
societãþii civile, profesori ºi elevi.
În cuvântul de deschidere, Preasfinþitul
Ioan Selejan a prezentat cadrul de activitate al
Centrului. Acesta, pe lângã activitãþile cu caracter strict ºtiinþific (cercetare, achiziþionare ºi
conservare de patrimoniu), se doreºte a fi o
instituþie de interferenþe, mijlocitor al dialogului
cultural cu etnia maghiarã. La Centrul Cultural
„Miron Cristea”, cei care îi vor pãºi pragul se
pot exprima trecând peste opiniile politice sau
confesionale, promovând toleranþa, înþelegerea
ºi dialogul interetnic.
Încã de la început, acest binecuvântat Centru
Cultural ºi-a atins obiectivele de activitate prin
organizarea multiplelor activitãþi culturale, ºtiinþifice, a unor activitãþi cu caracter didactic,
educativ ºi instructiv pentru copii, activitãþi cu
caracter filantropic ºi de asistenþã socialã, din
fondurile obþinute prin diferite activitãþi culturale destinate acestui scop.
În primii doi ani s-au organizat: concerte

de colinde; manifestãri dedicate zilei de naºtere
a poetului naþional Mihai Eminescu, Unirii Principatelor Române de la 24 ianuarie 1859; au fost
vernisate expoziþiile „Luceafãrul poeziei româneºti”, „24 ianuarie la români”, „Tradiþii locale”, „Sãpãturile arheologice din aºezarea de la
Pãuleni - Dealul Cetãþii, judeþul Harghita”; conferinþe în perioada Postului Mare sub genericul
„Patimile ºi Învierea Mântuitorului”; expoziþia
de icoane „Urcuº spre Înviere”; expoziþie de
goblenuri; „Zilele I.L. Caragiale”.
La Centrul Cultural „Miron Cristea” ºi-a
început activitatea Cenaclul literar „Buna Vestire”,
sub conducerea poetului Ionel Simota.
În realizarea activitãþilor sale specifice,
Centrul Cultural „Patriarh Miron Cristea” din
Miercurea-Ciuc colaboreazã cu Inspectoratul
ªcolar Judeþean Harghita, Colegiul Naþional
„Octavian Goga”, ªcoala Generalã „Liviu Rebreanu” din Miercurea-Ciuc, Brigada 61 Vînãtori de Munte „G-ral Virgil Bãdulescu” Miercurea-Ciuc, Centrul Ecleziastic de Documentare
„Mitropolit Nicolae Colan” din Sf. Gheorghe,
Muzeul Oltului ºi Mureºului Superior din Miercurea-Ciuc, filiala Muzeului Naþional al Carpaþilor Rãsãriteni din Sfântu Gheorghe, Fundaþia „Sfântul Sava” din Buzãu, alte muzee sau
instituþii de culturã din judeþ ºi din þarã.
Pânã în prezent, Centrul Cultural „Miron
Cristea” s-a dovedit a fi un loc al întâlnirii spiritului celor pãtrunºi de frumuseþea artelor ºi
meºteºugurilor, practicate în arealul cultural al
zonei noastre, începând cu cei de vârstã ºcolarã
ºi continuând cu adulþii. Copiii de vârstã cuprinsã între de 7-18 ani sunt iniþiaþi în tainele

lului” organizat de Patriarhia Ortodoxã Românã
ºi încheind cu ultimele recunoaºteri ale meritelor acestor copii talentaþi, prilejuite de organizarea unei expoziþii de icoane, în perioada
16-20 martie 2006, prin bunãvoinþa pr. prof. dr.
Nicolae Dura, la Biserica Ortodoxã din Viena
„când icoanele copiilor au vãzut Viena ºi Viena
a vãzut icoanele copiilor, într-un duh al pãcii ºi
al înþelegerii”.
Centrul Cultural „Miron Cristea”, printr-o
strânsã colaborare cu Fundaþia „Sfântul Sava”
din Buzãu ºi cu sprijinul pãrintelui profesor dr.
Mihail Milea, trimite în Campusul pentru copii
de la Bisoca ºi de la Maliuc, în fiecare varã, un
numãr de 25-30 de copii din familii fãrã posibilitãþi materiale.
În perioada 16 octombrie - 13 noiembrie
2006, la Centrul Cultural „Patriarh Miron
Cristea” din Miercurea-Ciuc, a fost deschisã o
expoziþie mai puþin obiºnuitã, a unor artiºti mai
puþin obiºnuiþi: deþinuþii din penitenciarul Miercurea-Ciuc. Despre aceºtia P.S. Ioan Selejan,
Episcopul Covasnei ºi Harghitei spunea: „Sunt
oameni care nu l-au gãsit pe Hristos în lumina
Învierii, ci, iatã, dupã gratii. Acolo unde e credinþã
ajunge mai uºor harul lui Dumnezeu (...) Cred cã
cei care vor vizita aceastã expoziþie vor privi în
mod pozitiv pe cei care vor pãrãsi detenþia”.
De Ziua Naþionalã a României, la manifestãrile organizate de Instituþia Prefecturii
Harghita ºi Consiliul Judeþean Harghita, la nivelul municipiului Miercurea-Ciuc sunt prezenþi, cu mare entuziasm ºi ataºament faþã de tradiþia ºi istoria neamului nostru, copiii în straie
de sãrbãtoare de la Centrul Cultural „Miron
Cristea”. S-au organizat manifestãri dedicate zilelor de 15 ianuarie, 24 ianuarie, 15 iunie, manifestãri dedicate poetului Grigore Vieru. Se
adaugã ºi participarea la acþiunile de culturã
româneascã ºi spiritualitate ortodoxã organizate
de Despãrþãmântului ASTRA Covasna-Harghita, la manifestãrile din cadrul „Zilelor Sfântu
Gheorghe” ºi „Zilelor judeþului Harghita”.
Din anul 2003, 1 Decembrie, funcþioneazã
filiala „Muzeului Oltului ºi Mureºului Superior” a
Muzeului Naþional Carpaþilor Rãsãriteni din Sfântu Gheorghe, care a colaborat strâns, în toate activitãþile, cu Centrul Cultural „Miron Cristea”.
(O candelã în Carpaþi… p.p.625-645)
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picturii icoanelor pe sticlã ºi lemn, ale încondeierii ouãlor, de asemenea, începând cu anul
2005, au deprins tainele þesutului tradiþional,
iniþiindu-se în fazele rãºchiatului, urzitului, nividitului ºi ale þesutului propriu-zis, meºteºuguri deprinse de la þesãtoarele din Livezi,
judeþul Harghita, dar cu sprijinul deosebit al
prof. dr. muzeograf Dorel Marc ºi al Liviei Marc,
muzeograf la Muzeul Oltului ºi Mureºului Superior, care au dat posibilitatea elevilor de a
lucra întru spiritul tradiþiei, unde se îngemãneazã deopotrivã sudoarea trudei cu mulþumirea
sufleteascã, simþul practic al utilului cu cel estetic,
modelându-se astfel sensibilitatea copiilor.
În cadrul Centrului Cultural „Patriarh Miron
Cristea” din Miercurea-Ciuc, îºi desfãºoarã activitatea Cercul de picturã ºi meºteºuguri tradiþionale „Românaºul”, îndrumat de profesor Nicoleta Ploºnea; Cercul de Muzicã „Românaºul”,
având secþii de pian, vioarã, chitarã, fluier, îndrumat de profesorii metodiºti ai Muzicii Militare din cadrul Brigãzii 61 Vînãtori de Munte
„G-ral Virgil Bãdulescu” Miercurea-Ciuc (maior Laurenþiu Andriesei, sublocotenenþii
Bogdan Pãduraru, Ovidiu Tipu, Ovidiu Mareci);
funcþioneazã o salã de lecturã ºi bibliotecã, cu
peste 1500 de titluri de cãrþi din toate domeniile,
în special religie ºi istorie.
Sufletul Centrului Cultural „Miron Cristea”
rãmâne însã Cercul de picturã ºi meºteºuguri
tradiþionale „Românaºul”, iniþiat la 15 septembrie 2002, cu binecuvântarea ºi sprijinul Î.P.S.
Ioan, pentru elevii celor douã ºcoli româneºti
din Miercurea-Ciuc, sub îndrumarea profesoarelor Nicoleta Ploºnea ºi Cristina Popescu, din
dorinþa de a se continua lucrarea responsabilã de
modelare spiritualã a tinerei generaþii din inima
Carpaþilor, începutã la ora de religie, mai mult,
de a le face cunoscutã importanþa pãstrãrii ºi
transmiterii valorilor legii strãmoºeºti, în ele
regãsindu-se identitatea noastrã culturalã ºi
spiritualã.
Trebuie amintite rezultatele foarte bune
ale Cercului de picturã „Românaºul”, începând
cu cele de la fazele naþionale ale Olimpiadelor
ºcolare de meºteºuguri artistice ºi tradiþionale
desfãºurate la Muzeul ASTRA din Sibiu, continuând cu concursul „Icoana din sufletul copi-
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deea amenajãrii unui muzeu, care sã
adãposteascã cât mai multe dintre
mãrturiile existenþei românilor de pe
meleagurile actualului judeþ Harghita, a fost
gânditã prima data chiar de ctitorul mãnãstirii,
Patriarhul Miron Cristea.
Peste ani, un tânãr cãlugãr din partea locului, azi arhimandritul Mihail Goia, a fost cel
care, ajungând stareþ al mãnãstirii, a mers pe
urmele marilor sãi înaintaºi – Patriarhul Miron,
ºi arhiereul Emilian Antal, înmormântat sub
pronaosul bisericii – ºi a adunat cu râvnã ºi
migalã documente ce exprimã, în forme specifice, spiritul ortodox ºi românesc din zona
Topliþei ºi a judeþului Harghita. Dupã anul 1975,

Muzeul Mãnãstirii „Sfântul Proroc Ilie”

un sprijin substanþial a fost primit din partea
Episcopiei Ortodoxe de Alba Iulia, de la vrednicul de pomenire episcop Emilian Birdaº. La
toate aceste eforturi, am fi nedrepþi dacã nu am
adãuga ºi eforturile anonimilor credincioºi români, care au pãstrat peste veacuri, uneori cu
serioase dificultãþi, dacã nu chiar cu riscuri, marile valori ce astãzi se aflã expuse în muzeul
mãnãstirii.
Dupã înfiinþarea Episcopiei Ortodoxe a
Covasnei ºi Harghitei, cu binecuvâtarea ºi sprijinul PS Ioan Selejan, a specialiºtilor de la Secretariatul de Stat pentru Culte, Mircea Sfârlea,
Florin ªerbãnescu ºi Ioan Gaºpar ºi a Fundaþiei
Culturale Miron Cristea – a pãrinþiilor Emilian
Telcean, Constantin Gane ºi prof. Ilie ªandru,
s-au finalizat lucrãrile de amenajare a muzeului,
într-un spaþiu amenajat special pentru asemenea
funcþionalitate.

La 30 mai 1995, în prezenþa Î.P.S. Ioan
Selejan, episcopul Covasnei ºi Harghitei ºi a
unui numãr mare de credincioºi ºi invitaþi oficiali, reprezentanþi ai unor instituþii locale ºi
centrale, s-a sfinþit ºi inaugurat Muzeul mãnãstirii Topliþa. Exponatele muzeului, pe lângã valoarea lor istoricã sau artisticã, sunt emoþionante
vestigii care au supravieþuit de la importante
comunitãþi româneºti, acum grav diminuate sau
chiar dispãrute în urma procesului de deznaþionalizare (Porumbenii Mari, Ciucsângeorgiu,
Lãzãreºti, Imper etc.).
Expoziþia permanentã a muzeului cuprinde un important fond de icoane pe lemn, datând
din secolul al XVIII-lea. Dintre acestea se disting ºi fragmentele tâmplei bisericii Mãnãstirii
Doamnei, pictatã în anul 1755 de meºterul zugrav Andrei din Sunfalãu (Corneºti), precum ºi
icoanele împãrãteºti pictate de acelaºi zugrav.
Icoane pe lemn de o valoare asemãnãtoare ºi tot
de la mijlocul secolului al XVIII-lea provin de la
vechile biserici din Topliþa ºi Stânceni. Acestea
se impun atât prin acurateþea execuþiei temei
iconografice, cât ºi prin aureolele ºi ramele amplu sculptate ºi pictate. Unele dintre icoanele
expuse au fost pictate de un alt renumit meºter
transilvãnean, Pavel Dumbrãvean.
Icoanele pe lemn din secolul al XVIII-lea
ºi din primele decenii ale veacului urmãtor sunt
legate în mod direct de arta iconograficã ortodoxã din centrul Transilvaniei, lucrãri similare
fiind frecvente în bisericile din satele de pe
Mureº ºi Târnave.
În expoziþia muzeului sunt prezentate
fragmente ale vechii catapetesme a bisericii din
lemn a mãnãstirii, cea pictatã în 1847 de
meºterul „Gligorie din Târgul Pietrii” (Piatra
Neamþ). Se remarcã icoana împãrãteascã Iisus
Hristos Arhiereu ºi Împãrat, flancat de Sfinþii
Apostoli, icoana Maica Domnului cu Prucul,
flancatã de Prooroci, precum ºi temele iconografice rare în pictura de ºevalet, ca Lupta dintre
Nestor ºi Lie, Maica Domnului în rug, Duminica
Orbului, Ducerea Sufletului celui drept, Izvorul
Maicii Domnului etc.
Muzeul deþine o valoroasã colecþie de
icoane pe sticlã, din care sunt expuse câteva
exemplare reprezentative pentru sfârºitul secolului al XVIII-lea ºi începutul secolului al
XIX-lea: icoana Maica Domnului cu Pruncul,

cruci sculptate în lemn ºi ferecate în metal; candele de argint ºi alamã de la mijlocul secolului al
XIX-lea; agheazmatarul de argint dãruit de
Episcopul Conon Donici; Evanghelia ferecatã
în argint, din secolul al XVIII-lea.
Muzeul are de asemenea exponate care sã
omagieze personalitatea ctitorului, dr. Elie Miron Cristea, care, prin credinþã ºi prin întreaga sa
activitate, ºi-a câºtigat un loc binemeritat în istoria ºi cultura naþionalã. Printre numeroasele
obiecte care i-au aparþinut sunt expuse ºi portretele pãrinþilor, un tablou al casei pãrinteºti, un
veºmânt arhieresc din catifea, o cârjã de arhiereu, paftaua Patriarhului, pe care sunt gravate
datele esenþiale de slujire a Altarului ºi Patriei,
diverse medalii de bronz ºi argint care îl omagiazã, copia tezei de doctorat (primul studiu
consacrat vieþii ºi operei lui Mihai Eminescu, în
1895), precum ºi icoana Sfânta Treime, pe spatele cãreia se aflã semnãturile marilor ierarhi ai
Ortodoxiei care au participat la instalarea sa ca
Patriarh al României.
Cu prilejul aniversãrii a 70 de ani de la
întemeierea mãnãstirii ºi a 130 de ani de la
naºterea ctitorului ei, toate obiectele legate de
personalitatea ctitorului au fost grupate în Secþia
memorialã „Dr. Elie Miron Cristea”, amenajatã
în incinta muzeului mãnãstirii.
Prin valorile sale ºi prin semnificaþia exponatelor, muzeul Mãnãstirii „Sfântul Prooroc
Ilie” se constituie într-un omagiu adus atât
înaintaºilor care au vieþuit la mãnãstire, cât ºi a
tuturor românilor din acest spaþiu românesc,
care timp de veacuri ºi-au pãstrat credinþa strãmoºeascã ºi fiinþa naþionalã în pofida cumplitelor furtuni ce s-au abãtut asupra lor.
Activitatea muzeului este completatã ºi
continuatã de cãtre Muzeul de Etnografie, înfiinþat în anul 1997, de cãtre Primãria municipiului Topliþa – primarul Mircea Duºa, prin
osârdia tinerilor muzeografi Dorel Marc ºi Zorel
Suciu, instituþie muzealã care, împreunã cu Ansamblul folcloric „Rapsozii Cãlimanilor”, funcþioneazã în cadrul Centrului Cultural Topliþa.
(O candelã în Carpaþi… p.p. 646-649)
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provenind de la biserica din Gãlãuþaº, care poate
fi atribuitã marelui iconar Popa Sandu din Iernuþeni, ºi icoana Învierea lui Iisus, care provine
din biserica de la Porumbenii Mari.
Din a doua jumãtate a secolului al XIX-lea
se remarcã icoanele pe sticlã reprezentându-l pe
Sfântul Ilie, precum ºi icoana Sfinþii Arhangheli
Mihail ºi Gavriil.
În muzeu se aflã un obiect puþin obiºnuit,
o scândurã lucratã în bardã, ce fusese fixatã pe
spatele tâmplei vechii biserici de la Pârâul
Doamnei, pe care se aflã scrisã cu cãrbune urmãtoarea însemnare: „Sã se ºtie când au sunat
uniaþia în Ardeal, 1762”, evocând ºi în acest
mod rezistenþa la uniaþie a cãlugãrilor ºi a credincioºilor români ortodocºi din Transilvania
veacului al XVIII-lea.
Expoziþia muzeului prezintã un mare numãr de cãrþi religioase ortodoxe, unele dintre ele
fiind unicate sau raritãþi naþionale. De o deosebitã valoare sunt: Psaltirea, tipãritã în anul
1544 la Mileºevo (Serbia); Cazania lui Varlaam,
tipãritã la Iaºi în 1643; Evanghelia de la Bucureºti din 1682. Colecþia mai cuprinde numeroase cãrþi de cult tipãrite în secolul al XVIII-lea
ºi în prima jumãtate a secolului al XIX-lea în
toate centrele tipografice ale vremii: Bucureºti,
Râmnic, Buzãu, Blaj, Iaºi, Mãnãstirea Neamþ,
printre care amintim: Apostol, Buzãu, 1704; Triod,
Bucureºti, 1721; Penticostar, Râmnic, 1749 (de la
biserica din Porumbenii Mari); Ceaslov, Iaºi,
1758 (din Sãcel); Liturghier, Blaj, 1775 (din
Gheorghieni); Psaltire, 1843 ºi Pidalion, 1844,
ambele tipãrite la Mãnãstirea Neamþ.
Cãrþile de cult atestã permanentele legãturi
ale românilor din zonã cu fraþii lor de peste munþi,
cu românii ortodocºi de pretutindeni în tot cursul
Evului Mediu. Valoroase sunt ºi însemnãrile marginale, în care sunt consemnate evenimente din
viaþa comunitãþilor româneºti din zonã.
Muzeul prezintã, de asemenea, o serie de
obiecte liturgice din metal preþios sau comun,
precum: potirul ºi discul bisericii Mãnãstirii
Doamnei, din secolul al XVIII-lea; sfeºnice,
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Muzeul Spiritualitãþii Româneºti
de la Catedrala Ortodoxã din Sf. Gheorghe
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M

uzeul Spiritualitãþii Româneºti a
fost inaugurat la 4 decembrie
1993, cu binecuvântarea Înalt
Prea Sfinþiei Sale Dr. Antonie Plãmãdealã, Miropolitul Ardealului, Criºanei ºi Maramureºului, din iniþiativa ºi prin strãdania Ligii Cultural
- Creºtine „Andrei ªaguna” ºi a Parohiei Ortodoxe nr. 1 din Sf. Gheorghe, sub oblãduirea
cãreia fiinþeazã acest muzeu, ºi cu largul sprijin
al Secretariatului de Stat pentru Culte, al Prefecturii Judeþului Covasna, al Inspectoratului
pentru Culturã al judeþului Covasna, cu susþinerea prin obiecte ºi colecþii de cãtre toate parohiile ortodoxe din judeþ.

Pentru definitivarea expoziþiei permanente, consacratã iconografiei ortodoxe a Sf.
Gheorghe, am fost sprijiniþi de Muzeul ªcolii
Româneºti din Scheii Braºovului, de Muzeul
„ASTRA” din Sibiu, de Muzeul Naþional de
Istorie a Transilvaniei din Cluj-Napoca, de Muzeul Judeþean din Sf. Gheorghe ºi, nu în ultimul
rând, de specialiºtii Secretariatului de Stat
pentru Culte, Mircea Sfârlea, Florin ªerbãnescu
ºi Ioan Gaºpar. Numeroase firme si buni creºtini
au ajutat prin sponsorizãri sau prin participarea
la lucrãrile de amenajare a muzeului.
Expoziþia permanentã a Muzeului Spiritualitãþii Româneºti ilustreazã continuitatea de
locuire a românilor pe aceste meleaguri, precum
ºi vechimea creºtinismului lor, încã din vremea
etnogenezei neamului românesc, prin vestigiile
creºtine de la Olteni (sec. III) ºi Poian (sec. VI).
Expunem numeroase valori din importanta colecþie de icoane pe lemn ºi pe sticlã din sec.
XVIII ºi XIX, multe dintre ele provenind de la

biserici dispãrute sau din lãcaºuri de cult rãmase
cu credincioºi puþini, sau chiar fãrã credincioºi
în urma vitregiilor ºi rãutãþilor vremii.
Dintre icoanele prezentate semnalãm pe
cele de la Bixad, Baraolt, Vârghiº, Ariuºd,
Dobârlãu, Dobolii de Jos, Poian, Pãpãuþi etc.
Toate icoanele pãstrate în bisericile ortodoxe ale
judeþului demonstreazã legãtura permanentã a
credincioºilor cu cei din celelalte zone ale þãrii ºi
urmeazã, atât din punct de vedere dogmatic, cât
ºi al istoriei stilistice, evoluþia artei ortodoxe
româneºti.
Muzeul posedã un mare numãr de cãrþi
religioase, expunând o serie de raritãþi, cum
sunt: Cazania lui Varlaam (Iaºi, 1643), Îndreptarea legii (Târgoviºte, 1652), Chiriarodromion
(Alba Iulia, 1699), un Liturghier tipãrit în anul
1713 de Antim Ivireanul, precum ºi numeroase
alte tipãrituri cu caracter religios, provenind din
vestitele centre tipografice de la Bucureºti, Rîmnicu Vîlcea, Buzãu, Iaºi, Mãnãstirea Neamþ, Roman, Blaj etc, atestând ºi în acest fel legãturile
spirituale ale românilor localnici cu cei de pretutindeni.
De asemenea, prezentãm numeroase obiecte liturgice ºi veºtminte preoþeºti, toate cu
valoare artisticã. Prin generozitatea specialiºtilor de la Arhivelor Naþionale Covasna, sunt expuse copii de pe documente medievale referitoare la românii din zonã, din secolele
XVII-XVIII, printre care ºi registre parohiale de
stare civilã întocmite în biserici rãmase azi fãrã
credincioºi (Poian, Ghelinþa, etc.), acte privind
activitatea ºcolilor confesionale româneºti, circulare ºi pastorale al mitropoliþilor Ardealului,
porunci ale protopopilor din zonã care s-au im-
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De-a lungul anilor, muzeul a fost vizitat
de numeroase grupuri din municipiu, judeþ, din
întreaga þarã ºi din strãinãtate. Cartea de onoare
a muzeului cuprinde impresiile ºi poartã semnãturile unor importante personalitãþi ale vieþii publice româneºti.
Pr. drd. Sebastian Pârvu, custodele Muzeului, împreunã cu dr. Adela Kovacs ºi dr. Dan
Buzea, de la Muzeul Naþional al Carpaþilor Rãsãriteni implementeazã Proiectul digitalizarea
patrimoniului ecleziastic din cadrul Muzeului
Spiritualitãþii Româneºti.

FAMILIA ROMÂNÃ

(Buletinul Ligii cultural-creºtine „Andrei ªaguna” II (1998 -2001),
Editura Eurocarpatica, Sf. Gheorghe, 2002,
redactori responsabili: Ioan Lãcãtuºu, Violeta Pãtrunjel, p.p. 26-34)
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pus în conducerea vieþii religioase sau prin acþiuni culturale notabile.
Pânã la organizarea de cãtre Muzeul Naþional al Carpaþilor Rãsãriteni, în anul 2001, a
unei expoziþii de bazã, amenajatã într-un spaþiu
corespunzãtor, Muzeul Spiritualitãþii Româneºti a
gãzduit toate expoziþiile realizate de cãtre muzeul amintit, împreunã cu Centrul Ecleziastic de
Documentare „Mitropolit Nicolae Colan”. În
generosul sãu spaþiu ºi-au desfãºurat lucrãrile
mai multe simpozioane, conferinþe, dezbateri ºi
alte manifestãri de culturã ºi spiritualitate româneascã.

Catedrala ortodoxã din Sfântu Gheorghe
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Sesiunea Naþionalã de Comunicãri ªtiinþifice, Românii
din sud-estul Transilvaniei. Istorie, culturã, civilizaþie
O manifestare de þinutã, cu o autenticã dimensiune naþionalã ºi de solidaritate
culturalã ºi ºtiinþificã cu românii din Arcul Intracarpatic

Î

n organizarea Centrului Ecleziastic de
Documentare „Mitropolit Nicolae
Colan”, Muzeului Naþional al Carpaþilor Rãsãriteni, Ligii Cultural-Creºtine „Andrei
ªaguna” ºi a Asociaþiei Cul tural-Creºtine
„Justinian Teculescu” – cu sprijinul Ministerului Culturii ºi al Patrimoniului Naþional ºi al
Episcopiei Ortodoxe a Covasnei ºi Harghitei,
unor instituþii ale administraþiei publice locale
din judeþele Covasna ºi Harghita, în perioada
1995-2010, Sesiunea Naþionalã de Comunicãri
ªtiinþifice, Românii din sud-estul Transilvaniei.
Istorie, culturã, civilizaþie, a fost organizatã în
toamna fiecãrui an, la Sf. Gheorghe, Arcuº,
Miercurea-Ciuc ºi Covasna.
La cele 17 ediþii de pânã acum, desfãºurate între anii 1995-2011, în plen ºi pe secþiuni
au fost prezentate peste 1000 de comunicãri. La
fiecare ediþie, pe lângã reputaþi cercetãtori, arheologi, istorici, etnografi, muzeografi, arhiviºti,
teologi, sociologi, demografi, muzeografi, arhiviºti, preoþi, profesori ºi alþi oameni de culturã,
au participat academicieni, demnitari de stat,

reprezentanþi ai administraþiei publice centrale
ºi locale. Majoritatea materialelor prezentate au
fost introduse în circuitul ºtiinþific, prin publicarea lor în revista Angvstia (nr. 1/1996 – nr.
14/2010), anuarul Muzeului Naþional al Carpaþilor Rãsãriteni ºi al Centrului Eclesiastic de
Documentare „Mitropolit Nicolae Colan”, din
subordinea Episcopiei Ortodoxe a Covasnei ºi
Harghitei. Pe lângã comunicãrile susþinute, în
cadrul sesiunilor au fost prezentate filme documentare, expoziþii documentare, fiind lansate ºi
prezentate peste 100 de cãrþi ºi publicaþii.
Manifestarea s-a bucurat de o largã apreciere din partea participanþilor ºi ai reprezentanþilor mass-media. Cronicile, recenziile ºi
ecourile mass-media au pus în evidenþã notele
caracteristice ale desfãºurãrii tuturor ediþiilor
sesiunii, care au fost urmãtoarele: un pronunþat
caracter interdisciplinar care a oferit, în cele din
urmã, o imagine complexã ºi armonioasã, a nivelului la care se aflã cercetarea în fiecare domeniu; încercãri de studii comparative în literaturã, etnologie, filosofie, sociologie care
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îmbogãþesc imaginea despre sine a oricãrei entitãþi sociale – individ, grup, comunitate – cu
imaginea celuilalt cu care intrã în contact; studii
de etnografie ºi etnologie care se centreazã pe
semnificaþia mitico-religioasã sau simbolisticã a
unor artefacte, interferenþe culturale româno –
maghiare; interesul accentuat pentru studiul
istoriei, culturii ºi valorilor naþionale în context
contemporan sau al românismului în contextul

culturii europene, dar ºi pentru cultura localã
prin valorizarea scrierilor unor þãrani ºi afirmarea folclorului tradiþional ºi a muzicii populare din anumite zone; lucrãri cu caracter de
ghid teoretic ºi de cercetare documentarã pentru
tânãra generaþie, cum ar fi teoria contactului
dintre culturi ºi încercarea de bibliografiere a
folclorului românesc din cele douã judeþe, Covasna ºi Harghita.

D

in iniþiativa Ligii Cultural-Creºtine
„Andrei ªaguna”, începând din
vara anului 1993, la Sf. Gheorghe
ºi în alte localitãþi ale judeþului Covasna, anual
se desfãºoarã o suitã de manifestãri de culturã
româneascã ºi spiritualitate ortodoxã, sub genericul „Zilele Andrei ªaguna”. Dupã înfiinþarea Episcopiei Ortodoxe a Covasnei ºi
Harghitei, cu binecuvântarea Î.P.S. Ioan, manifestãrile au continuat an de an, în organizarea
Ligii Cultural-Creºtine „Andrei ªaguna”, Centrului
de Documentare „Mitropolit Nicolae Colan”, Muzeului Naþional al Carpaþilor Rãsãriteni, Centrului European de Studii Covasna-Harghita,
Despãrþãmântului ASTRA Covasna-Harghita, a
Forumului Civic al Românilor din Covasna, Harghita ºi Mureº, cu sprijinul financiar al Consiliului
Local Sf. Gheorghe, Consiliului Judeþean Covasna ºi a altor sponsori din judeþul Covasna.
Programul acestor manifestãri cuprinde
de regulã organizarea unor simpozioane, dezbateri, expoziþii documentare, evocãri ale unor
personalitãþi ale culturii ºi spiritualitãþii româneºti, manifestãri organizate la Sfântu Gheorghe
ºi în alte localitãþi din judeþul Covasna, întâlniri
literare ºi lansãri de carte organizate la Casa
memorialã „Romulus Cioflec” din Araci. De

Întâlnire literarã la Araci

fiecare datã, manifestãrile încep la statuia Mitropolitului Andrei ªaguna din Sf. Gheorghe, cu
oficierea unui Te Deum, urmat de evocãri ºi
depuneri de coroane ºi jerbe de flori în memoria
marelui ierarh, patronul spiritual al ligii ºi se
terminã cu festivalul folcloric „Nedeia Sânpetrului”, serbare câmpeneascã anualã, care are loc
în Poiana Nedeii (km. 4 spre Vâlcele), cu participarea unor artiºti profesioniºti ºi formaþii folclorice româneºti de prestigiu din judeþele Covasna, Harghita, Braºov ºi din alte localitãþi din
þarã, iar atunci când au fost resurse financiare, din
Basarabia, Bucovina, Ungaria ºi Serbia.

Rapsodul popular Nicolae Furdui Iancu
la „Nedeia Sânpetrului”, 2009

Prin întreaga desfãºurare, cele XXI ediþii
ale Zilelor Andrei ªaguna reprezintã o manifestare de culturã ºi spiritualitate româneascã
devenitã tradiþionalã, care asigurã cadrul necesar dezbaterii unor probleme de istorie localã
ºi de actualitate vizând preocuparea pentru prezervarea ºi afirmarea culturii româneºti ºi convieþuirea interetnicã în Arcul intracarpatic, precum ºi un bun prilej de trãire în comuniune ºi
revitalizarea tradiþiilor culturale româneºti din
judeþul Covasna.
(O candelã în Carpaþi… p.p. 679 - 692)
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(O candelã în Carpaþi… p.p. 743-777)
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O

datã cu înfiinþarea Fundaþiei culturale „Miron Cristea” ºi mai ales
dupã ctitorirea Episcopiei Ortodoxe
a Covasnei ºi Harghitei, cu sprijinul Primãriei
locale ºi a celorlalte instituþii ale administraþiei
publice, în preajma sãrbãtoririi praznicului
Sfântului Mare Prooroc Ilie Tesviteanu – hramul
mãnãstirii, începând cu anul 1998, la Topliþa,
anual, se organizeazã o suitã de manifestãri ºtiinþifice ºi culturale, reunite sub genericul Zilele
„Miron Cristea”.
Datoritã eforturilor organizatorilor, Zilele „Miron Cristea”, au ajuns o manifestare de
prestigiu, cu participare naþionalã ºi internaþionalã, care ºi-a câºtigat un loc distinct, în calendarul acþiunilor cultural-ºtiinþifice din judeþul
Harghita ºi nu numai. Sesiunile de comunicãri
ºtiinþifice, organizate cu acest prilej, s-au impus
prin þinuta profesionalã a participanþilor, prin
diversitatea ºi originalitatea temelor dezbãtute
ºi prin abordarea interdisciplinarã a acestora. Un
câºtig real îl reprezintã cuprinderea în programul fiecãrei ediþii, a lansãrilor ºi prezentãrilor
de carte, vernisarea unor expoziþii tematice, organizarea excursiilor de documentare ºi momentelor de cinstire a patronului spiritual, patriarhului Elie Miron Cristea, iar în final,
participarea la hramul mãnãstirii Sf. Ilie.
În cele XIV ediþii ale „Zilelor Miron
Cristea” au fost prezentate peste 600 de comunicãri. Îmbucurãtor este faptul cã, începând
din anul 2007, majoritatea comunicãrilor prezentate la Topliþa au fost publicate în Sangidava. Iniþiativa profesorului Ilie ªandru de a
publica principalele articole ºi studii, prezentate
de-a lungul anilor, în sesiunile de comunicãri
ºtiinþifice din cadrul „Zilelor Miron Cristea”, în
revista Sangidava reprezintã un demers salutar
ºi benefic pentru cunoaºterea istoriei locale,

regionale ºi naþionale. Indiscutabil cã, materializarea unui asemenea proiect, a necesitat un
volum imens de muncã, dar satisfacþiile
redactorilor sunt pe mãsurã. Aceasta deoarece,
în aceastã parte de þarã, mai mult ca oriunde,
este nevoie de punerea în evidenþã a adevãrului
istoric despre oamenii ºi locurile de la izvoarele
Oltului ºi a Mureºului. Apariþia unei noi publicaþii ºtiinþifice la Topliþa, reprezintã o încununare a eforturilor intelectualilor din zonã ºi o
modalitate eficientã de stimulare a preocupãrilor pentru cercetarea culturii, spiritualitãþii
ºi civilizaþiei româneºti locale ºi naþionale.
Cele cinci volume din Sangidava, apãrute
în perioada 2007 -2009, cuprind materiale de o
mare diversitate tematicã, ºi abordãri multe ºi
interdisciplinare, studii ºi articole de istorie, etnografie, filologie, teologie, demografie, filozofie º.a. Studiile dedicate patriarhului Miron
Cristea prezintã convingãtor portretul unui ierarh de seamã al bisericii ortodoxe, lider de vazã
ºi luptãtor pentru emancipare naþionalã ºi spiritualã a românilor, apãrãtor al demnitãþii româneºti, luptãtor pentru promovarea învãþãmântului ºi culturii româneºti, scriitor ºi publicist cu
o vastã ºi bogatã activitate, om politic implicat
în viaþa þãrii, în momente deosebite.
Împreunã cu profesorii, muzeografii,
bibliotecarii ºi oamenii de culturã locali, an de
an, manifestãrile de la Topliþa sunt onorate de un
grup de prieteni constanþi ai zonei, personalitãþi
culturale ºi ºtiinþifice de prestigiu, din
principalele centre culturale ale þãrii, din rândul
cãrora nu lipsesc intelectualii români din
Basarabia ºi Serbia, fiind prezenþi atât tinerii
cercetãtori, cât ºi „veterani” semnatari ai multor
lucrãri de referinþã în ºtiinþa româneascã.
Autorii care publicã în revista Sangidava, pro-
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vin din localitãþi din întreaga þarã, ceea ce conferã dimensiunea naþionalã a publicaþiei, prin
înscrierea Topliþei în „circuitul” manifestãrilor
culturale ºi ºtiinþifice de prestigiu, dar ºi expresia solidaritãþii ziditoare cu aceste meleaguri
româneºti.
O coincidenþã fericitã o constituie desfãºurarea acestor manifestãri împreunã cu hramul mãnãstirii „Sfântul Ilie”, hram la care, de
fiecare datã, participã mii de credincioºi din
Eparhie, dar ºi din judeþele învecinate, din Tran-

silvania ºi Moldova. Astfel, participanþii la Zilele „Miron Cristea”, au avut posibilitatea sã
trãiascã clipe de înãlþare sufleteascã ºi sã asculte
cuvintele de învãþãturã a Vlãdicului Ioan
Selejan ºi a altor ierarhi ai Bisericii Ortodoxe
Române. Este doar un exemplu despre faptul cã,
prin aceste manifestãri, Topliþa este alãturi de
marile probleme ale Neamului Românesc, iar
românii din Þarã ºi vecinãtate sunt alãturi de
credincioºii ortodocºi români din Episcopia Ortodoxã a Covasnei ºi Harghitei.

Î

ndeplinindu-ºi rosturile pentru care a
fost înfiinþat, Centrul Ecleziastic de
Documentare „Mitropolit Nicolae
Colan”, din Sf. Gheorghe, cu binecuvântarea
Î.P.S. Ioan Selejan ºi-a propus, printre obiectivele sale, sã cinsteascã patronul spiritual, prin
organizarea, în fiecare an, a Zilelor „Nicolae
Colan”, de regulã, în perioada 28 noiembrie - 6
decembrie. Manifestãrile încep cu ziua de naºtere
a mitropolitului Nicolae Colan ºi se terminã cu
cea onomasticã a acestuia, incluzând în acest interval sãrbãtori importante pentru Neamul
Românesc, respectiv Sf. Apostol Andrei ºi Ziua
Naþionalã a României. În fiecare an, cu aceastã
ocazie, au loc sesiuni ºtiinþifice, simpozioane,
dezbateri, expoziþii, evocãri, slujbe de pomenire
ºi pelerinaje la mormântul mitropolitului de la
Mãnãstirea Sâmbãta de Sus, alte manifestãri literare, artistice ºi sportive, în cadrul Zilelor
ªcolii „Nicolae Colan”.
Un loc distinct, în cadrul Zilelor Nicolae
Colan, îl ocupã itinerarul religios-istoric, care
are loc în parohiile din judeþele Covasna ºi Harghita, de sãrbãtoarea Sfântului Andrei, cu participarea studenþilor de la ASCOR Bucureºti ºi
Sibiu, tinerilor de la Asociaþia Sf. Sava ºi de la
Seminarul Teologic Ortodox din Buzãu, de la
Filialele Ligii Tineretului Creºtin Ortodox Român din Târgoviºte, Braºov, Sibiu, Suceava, Sf.
Gheorghe ºi PRO VITA Sibiu. Cu aceste ocazii
sunt organizate seri culturale româneºti, lansãri
de carte, conferinþe, concerte de colinde, cu participarea unor distinse personalitãþi laice ºi bisericeºti, din principalele centre culturale ale þãrii.

A devenit o tradiþie ca toþi aceºti tineri sã
participe ºi la manifestãrile organizate cu prilejul Zilei Naþionale a României, la Sfântu
Gheorghe ºi Miercurea-Ciuc.

Manifestãrile organizate în cadrul Zilelor
„Nicolae Colan” au contribuit la sporirea prezenþei în spaþiul public al municipiului Sfântu
Gheorghe ºi judeþului Covasna, a personalitãþii
mitropolitului Nicolae Colan, prin acordarea numelui Nicolae Colan unei ºcoli generale din Sf.
Gheorghe, prin dezvelirea ºi sfinþirea unei plãci
memoriale pe casa din Araci, unde mitropolitul
a trãit o perioadã de timp, prin ridicarea bustului
ierarhului, în curtea ºcolii ce-i poartã numele
(opera sculptorului Mihai Mocanu), prin acordarea numelui Nicolae Colan unei strãzi din
cartierul unde se aflã ºcoala amintitã, prin
apariþia mai multor volume, studii ºi articole
referitoare la personalitatea ierarhului - cãrturar
nãscut pe meleagurile judeþului Covasna.
(O candelã în Carpaþi… p.p. 778-791)
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Festivalul de colinde ºi obiceiuri de iarnã
„Crãciunul la români”
Prof. ing. Maria PELIGRAD
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Î

ncepând din iarna anului 1991, în
preajma praznicului Naºterii Domnului, în fiecare an, în oraºul Sf.
Gheorghe din judeþul Covasna, are loc Festivalul de Colinde ºi Obiceiuri de Iarnã, organizat
de Fundaþia Culturalã „Mihai Viteazul” (preºedinþi, prof. Stela Buda, prof. ing. Maria Peligrad) în colaborare cu Centrul Eclesiastic de
Documentare „Mitropolit Nicolae Colan”, Liga
Cultural-Creºtinã „Andrei ªaguna” ºi Despãrþãmântul „Astra” Covasna-Harghita, cu sprijinul Ministerului Culturii ºi Cultelor, Consiliului
Judeþean Covasna, Consiliului Municipal Sfântu
Gheorghe, Prefecturii Judeþului Covasna, Grupului ªcolar „Constantin Brâncuºi”, Colegiului
Naþional „Mihai Viteazul”.
Festivalul de colinde ºi obiceiuri de iarnã
„Crãciunul la români” are ca scop pãstrarea ºi
promovarea specificului naþional, a tradiþiilor
cultural-artistice ºi religioase româneºti, precum ºi întãrirea legãturii cu comunitãþi româneºti din þarã ºi strãinãtate (Ungaria, Republica
Moldova, Valea Timocului - Serbia).
Anual, participã formaþii artistice, coruri,
cete de colindãtori, ansambluri folclorice, dan-

satori mascaþi din diferite zone folclorice de tradiþie
din þarã ºi de peste hotare, alãturi de cele locale. Se
creeazã o atmosferã deosebitã, sãrbãtoreascã,
înãlþãtoare, specificã spiritului Crãciunului.
Cetele se întâlnesc în Catedralã pentru o
scurtã prezentare, rugãciune ºi închinare Domnului,
dupã care urmeazã o paradã a formaþiilor prin
centrul oraºului, prilej de prezentare a costumelor specifice fiecãrei zone, a jocului mãºtilor,
cãluþilor, ºi urºilor, totul în sunetul tobelor, a
clãmpãnitului cãpriþelor .
Dupã deschiderea festivã din Piaþa „Mihai
Viteazul”, grupurile prezente se deplaseazã la
instituþii publice, societãþi comerciale, unde se
colindã ºi se rostesc tradiþionalele urãri de sãnãtate ºi belºug.
Spectacolul de galã etaleazã mãiestria
ar ti ºtilor, bogãþia ºi varietatea folclorului
nostru. Publicul colindã alãturi de artiºti ºi
pri mesc cu drag zgomotul ºi exuberanþa cãpriþelor, a dansatorilor, pocnetul bicelor ºi
buhaiul pluguºorului.
În ziua urmãtoare, cetele de colindãtori ºi
urãtori se pot auzi pe uliþele altor localitãþi, în
biserici ortodoxe din judeþul Covasna.
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ºi afirmarea identitãþii culturale ºi confesionale
româneºti din arcul intracarpatic ºi a Muzeului
Carpaþilor Rãsãriteni - instituþie culturalã de interes naþional chematã sã realizeze într-un mod
profesionist o parte din obiectivele Ligii. Strãdaniile membrilor Ligii, din primii ani de activitate, s-au concretizat, printre altele, în: amenajarea Muzeului Spiritualitãþii Româneºti de la
Catedrala ortodoxã din Sf. Gheorghe - punctul
de pornire al Centrului Ecleziastic de Documentare „Mitropolit Nicolae Colan” - înfiinþat
în primãvara anului 1996, din iniþiativa ºi cu
purtarea de grijã a P.S. Ioan al Covasnei ºi
Harghitei; editarea, cu sprijinul redacþiei ziarului Cuvântul nou, a Foii de cuget ºi simþire
româneascã Oituzul; editarea ºi reeditarea unor
valoroase lucrãri privind istoria ºi cultura româneascã din arcul intracarpatic; organizarea
unor manifestãri ºtiinþifice de interes ºi cu participare naþionalã, devenite tradiþionale: sesiunea
naþionalã de comunicãri ºtiinþifice „Românii din
sud-estul Transilvaniei - istorie, culturã, civilizaþie”,
„Zilele Andrei ªaguna”, „Zilele Nicolae Colan”
º.a.; ridicarea unor cruci comemorative pe locul
unor biserici ortodoxe dãrmate în anul 1940 etc.
În toatã aceastã perioadã, Liga a fãcut
repetate demersuri pentru aducerea la cunoºtinþa
autoritãþilor centrale ale statului ºi a opiniei publice a stãrii critice în care se aflau principalele
componente ºi instituþii de bazã ale culturii ºi
spiritualitãþii româneºti din zonã - Biserica,
ºcoala în limba românã, instituþiile de culturã,
monumentele istorice - în vederea eliminãrii
disfuncþionalitãþilor ºi discriminãrilor existente.
Pãstrându-ºi echidistanþa politicã, printr-o
fructuoasã colaborare cu celelalte asociaþii ºi
instituþii culturale din zonã, Liga a reuºit sã
menþinã treazã ideea solidaritãþii româneºti ºi a
militat cu demnitate pentru susþinerea intereselor ºi aspiraþiilor fireºti ºi legitime ale populaþiei româneºti, în raporturile cu autoritãþile
centrale ºi locale de stat ºi în dialog cu re-
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iga cultural-creºtinã „Andrei ªaguna”
este o organizaþie autonomã, nonguvernamentalã, care nu urmãreºte scopuri politice ºi nu se subordoneazã ierarhiilor
bisericeºti. Liga s-a constituit în 14 martie 1992
ºi a fost recunoscutã ca persoanã juridicã prin
sentinþa civilã nr. 21/PJ din 20 aprilie 1992 a
Judecãtoriei Sf. Gheorghe. Potrivit statutului,
scopul Ligii „este acela de a crea, prin toate
mijloacele legale, cadrul favorabil pentru promovarea prin credinþã ºi culturã, a unitãþii ºi
solidaritãþii populaþiei româneºti din judeþul Covasna, indiferent de convingerea ºi apartenenþa
politicã, contribuind la pãstrarea identitãþii ºi a
valorilor culturale, ºtiinþifice ºi materiale româneºti”. Dintre obiectivele Ligii menþionãm:
introducerea în circuitul naþional de valori ºi a
celui turistic a mãrturiilor permanenþei populaþiei româneºti ºi a strãmoºilor pe aceste meleaguri; sprijinirea ºi conlucrarea cu muzeele
locale pentru cercetarea ºi valorificarea patrimoniului cultural naþional din zonã; sprijinirea
Bisericii strãmoºeºti pentru salvarea patrimoniului eclezial, întãrirea parohiilor ºi revenirea
la credinþã a populaþiei româneºti; revigorarea
tradiþiilor creºtine româneºti (colinde, obiceiuri,
datini, nedei, hramuri etc); acordarea de burse
unor tineri din judeþ; sprijinirea învãþãmântului
în limba românã în toate localitãþile judeþului;
sprijinirea instituþiilor de culturã româneºti; organizarea de conferinþe, simpozioane, dezbateri, expoziþii pe teme privind istoria ºi cultura
poporului român; editarea de lucrãri monografice ºi publicaþii de culturã în limba românã;
ajutorarea membrilor ºi simpatizanþilor ligii
aflaþi în nevoinþã º.a.
În aceastã perioadã, ca rezultat al demersurilor întreprinse de Ligã, împreunã cu celelalte asociaþii cultural-creºtine ºi cu Prefecturile
judeþelor Covasna ºi Harghita, s-a reuºit înfiinþarea Episcopiei Ortodoxe a Covasnei ºi Harghitei - instituþie fundamentalã pentru pãstrarea
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prezentanþii Consiliului Europei ce ne-au vizitat
judeþul, printr-un demers, echilibrat, realist, dovedind, prin fapte, deschiderea ºi dorinþa sincerã
de convieþuire cu populaþia de etnie maghiarã.
În primul an de activitate, preºedintele Ligii
cultural-creºtine „Andrei ªaguna” a fost inginerul
Ioan Mugur Toplnischi, între anii 1993-2007, avo-

catul Ioan Solomon, iar din 2007 pr. Sebastian
Pârvu. Secretarii Ligii au fost profesorii Ioan
Lãcãtuºu (1993-1999) ºi Rodica Pârvan, din 1999
pânã în prezent. În toþi aceºti ani, contabilitatea
Ligii a fost efectuatã, fãrã nici o formã de retribuire ºi cu un profesionalism desãvârºit, de cãtre
doamna economist Doina Melinte.

(Buletinul Ligii cultural-creºtine „Andrei ªaguna” II (1998 -2001),
Editura Eurocarpatica Sf. Gheorghe, 2002,
redactori responsabili: Ioan Lãcãtuºu, Violeta Pãtrunjel, p.p. 13-21)
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Fundaþia Culturalã „Miron Cristea”

F

undaþia Culturalã „Miron Cristea” a
fost înfiinþatã la 6 octombrie 1990,
fiind înregistratã la Judecãtoria din
Miercurea-Ciuc, ca persoanã juridicã, la 13 noiembrie 1990. Preºedinte a fost ales Emil Cadar,
iar vicepreºedinþi Constantin Gane, protopop de
Harghita, ºi profesorul Ilie ªandru, iniþiatorul ºi
organizatorul principalelor manifestãri organizate în toþi aceºti ani în Topliþa.
Printre obiectivele Fundaþiei se înscriu:
aportul la renaºterea materialã ºi spiritualã a
localitãþilor judeþului, a tradiþiilor de muncã, a
datinilor ºi a specificului local; sã sprijine ridicarea calitãþii ºi conþinutului procesului de învãþãmânt în limba românã din judeþ, în colaborare cu unitãþile ºcolare, pe teme educative,
ºtiinþifice; sã militeze pentru repunerea în drepturi ºi pentru cultivarea adevãratelor valori naþionale, a credinþei strãmoºeºti, a aspiraþiilor legitime de propãºire spiritualã ºi moralã; sã
contribuie la refacerea datinilor de cinstire a
eroilor neamului, la cultivarea în rândul tineretului a tradiþiilor eroice, la amenajarea ºi întreþinerea cimitirelor eroilor.
În scopul realizãrii obiectivelor propuse,
Fundaþia Culturalã „Miron Cristea” desfãºoarã
urmãtoarele activitãþi specifice: elaboreazã ºi
publicã materiale, studii, culegeri, opinii etc. în
organele de presã locale, centrale ºi de peste
hotare; prezintã prin radio ºi televiziune, reportaje, studii, interviuri; organizeazã ºi susþine
simpozioane, sesiuni ºtiinþifice, manifestãri culturale, conferinþe, lansãri de carte, expoziþii etc.
Manifestãri organizate de Fundaþia Culturalã „Miron Cristea”:

? a iniþiat, încã din 1990, cinstirea eroilor

neamului, cu ocazia Zilei Eroilor la sãrbãtoarea
Înãlþãrii Domnului, la toate monumentele ºi cimitirele eroilor din judeþ, în mod deosebit la Monumentul-mausoleu de la Topliþa-Gura Secului;
? participã activ, încã din anul 1990, la
organizarea ºi buna desfãºurare a Festivaluluiconcurs al cântecului pãstoresc „Mioriþa”, care
se desfãºoarã la Topliþa;
? organizeazã anual la Topliþa sesiunea
de manifestãri ºtiinþifice „Zilele Miron Cristea”.
La aceste manifestãri participã importante personalitãþi ale culturii ºi ºtiinþei româneºti, ierarhi ai Bisericii Ortodoxe Române etc;
? a sprijinit editarea unor importante
volume ºi monografii, între care: Pe urmele lui
Octavian C. Tãslãuanu (1997), Patriarhul Miron
Cristea” (1998), Tulgheº – file de monografie
(2000) trilogia Din vârtejul rãzboiului de Octavian C. Tãslãuanu, cu ocazia împlinirii a 80 de
ani de la rãzboiul de reîntregire a neamului etc;
? sprijinã ansamblul folcloric profesionist „Rapsodia Cãlimanilor” din Topliþa;
? a organizat manifestãri legate de aniversarea a 125 de ani de la naºterea lui Octavian
C. Tãslãuanu, la Topliþa ºi la Bilbor;
? cu ocazia anului Eminescu, Fundaþia a
editat volumul Mihai Eminescu - omul ºi opera
(tezã de doctorat) de Elie Miron Cristea;
? împreunã cu Centrul Cultural ºi Primãria Topliþa editeazã anuarul Sangidava;
? Cu sprijinul Primãriei Topliþa a ridicat
în zona centralã a municipiului busturile Patriarhului Miron Cristea ºi ale poetului Grigore
Vieru ºi monumentul Lupa Capitolina.
(Buletinul Ligii…, p.p. 22-23)
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Fundaþia „Mihai Viteazul”
5. În 1994, Fundaþia „Mihai Viteazul” a
primit „Diploma ºi Premiul pentru Libertatea
Culturii” acordatã de Inspectoratul Judeþean
pentru culturã Covasna.
6. FESTIVALUL „TINERE TALENTE”, dedicat Zilei Copilului, are ca scop încurajarea
miºcãrii artistice de amatori, descoperirea ºi promovarea de tinere talente, cunoaºterea ºi aprecierea adevãratelor valori ale culturii ºi artei de
orice gen. Se desfãºoarã pe douã secþiuni principale: expoziþie cu lucrãri ale copiilor, tinerilor
ºi spectacol artistic cu elemente de folclor, teatru, creaþii proprii, dans. Festivalul a debutat în
1995, se desfãºoarã anual, iar acþiunile sunt alese ºi desfãºurate ºi pe grupe de vârstã.
7. SÃRBATORILE MÃRÞIªORULUI martie 1994 (prima ediþie). Se desfãºoarã anual,
cu scopul de a promova tradiþiile de primãvarã
ale poporului nostru, de a omagia rolul femeii în
familie, societate.
8. UNIREA PRINCIPATELOR ROMÂNE 24 ianuarie, marcatã anual, alãturi de instituþiile
ºi societatea civilã covãsneanã.
9. SFATUL SENIORILOR - trei ediþii 2002, 2005, 2009, manifestare adresatã personalitãþilor din municipiu, din judeþ, care de-a
lungul vieþii, prin activitatea depusã, au adus
contribuþii deosebite la progresul social, spiritual
al colectivitãþii româneºti din Covasna, dar ºi
pentru toþi cetãþenii judeþului, indiferent de etnie.
10. LA ÎNCONDEIATUL OUÃLOR - ºezãtoare - 4 aprilie 2009 (prima ediþie). Se desfãºoarã anual, în perioada Sãrbãtorilor Pascale
pentru promovarea acestei vechi tradiþii româneºti. În cadrul ºezãtorii, cei mici învaþã de la
adevãraþii meºteri procedeul de încondeiere a
ouãlor, se prezintã meºteºuguri casnice, gospodãreºti, se spun glume, se cântã etc.
12. FESTIVALUL DE COLINDE ªI OBI-

„MIHAI VITEAZUL - FLACÃRA NESTINSÃ A
ÎNTREGIRII NOASTRE” - 5-10 mai 1991. S-a

CEIURI DE IARNÃ „CRÃCIUNUL LA RO MÂ NI”. Se desfãºoarã anual, începând cu anul

adresat elevilor, tinerilor, adulþilor din judeþ ºi
din þarã ºi a avut trei ediþii de desfãºurare.
4. Iniþierea organizãrii „ZILELOR SFÂNTU
GHEORGHE”-1992, desfãºurate anual.

1991 ºi are ca scop pãstrarea ºi promovarea
tradiþiilor strãmoºeºti, a colindelor ºi obiceiurilor au ten tice începând cu Crãciunul ºi
sfârºind cu Boboteaza.
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F

undaþia „Mihai Viteazul” a luat fiinþã în 4 septembrie 1990, fiind modalitatea civicã de a face faþã în bine
schimbãrilor ºi provocãrilor ivite în întreaga societate, dar mai ales în cea româneascã. Printre
obiectivele fundaþiei se numãrã:
- pãstrarea identitãþii, a limbii, a valorilor
culturale ºi spirituale, a obiceiurilor ºi tradiþiilor
româneºti;
- ridicarea nivelului de culturã ºi educaþie,
dezvoltarea patriotismului ºi a simþului civic,
stimularea interesului tinerilor pentru învãþãturã, cunoaºterea valorilor universale, a valorilor
ºtiinþei ºi culturii naþionale;
- promovarea unitãþii ºi solidaritãþii populaþiei româneºti, coagularea resurselor umane
pentru realizarea scopurilor ºi acþiunilor în plan
educaþional, cultural, religios ºi social.
În acord cu scopurile ºi obiectivele propuse, principalele acþiuni, manifestãri organizate sunt:
1. „MIHAI VITEAZUL ªI VISUL UNIRII” 1 noiembrie 1990 (prima ediþie), pentru a aniversa momentul istoric, înãlþãtor - intrarea Domnitorului Mihai Viteazul în cetatea Alba Iulia ºi
omagierea patronului spiritual al fundaþiei.
Se desfãºoarã anual ºi cuprinde: masã rotundã/simpozion; concurs de istorie adresat elevilor de clasa a VIII-a ºi de liceu din judeþ;
adunare popularã în Piaþa Mihai Viteazul, unde
dupã o evocare a momentului istoric, urmeazã
un spectacol artistic; excursii de documentare/
premiere
2. CONCURSUL DE MATEMATICÃ - 5
decembrie 1990 (prima ediþie), pentru a motiva
interesul elevilor pentru învãþãturã ºi promovarea competitivitãþii. A avut desfãºurare judeþeanã ºi ultima ediþie s-a desfãºurat în 1998.
3. CONCURSUL DE CREAÞIE LITERARÃ
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ntr-un dat istoric de relevantã emulaþie
a spiritului românesc în ansamblul lui,
în care zona Covasna-Harghita s-a
înscris cu specificitatea ei, era normal ºi moral
în acelaºi timp ca ASTRA sã-ºi regãseascã un
cadru de manifestare, nu singularã ci în concertul unei constelaþii de ligi, fundaþii ºi asociaþii, toate având un obiectiv þintã comun –
menþinerea candelei conºtiinþei de neam, vizând
afirmarea identitãþii naþionale a românilor aflaþi
într-un areal geografic cu adversitãþi etnice, ostilitãþi ºi îngrijorãri. La reactivare, în cele douã
judeþe funcþionau în spirit astrist ligi ºi fundaþii
culturale cu real prestigiu cultural: Fundaþia
Cultural-Creºtinã „Miron Cristea” din Miercurea-Ciuc, Asociaþia Cadrelor Didactice din Harghita, Fundaþia Culturalã „Mihai Viteazul” din
Sfântu Gheorghe, Fundaþia „Eremia Grigorescu”
din Breþcu ºi Liga Cultural-Creºtinã „Andrei
ªaguna”, înfiinþatã în martie 1992 la Sf. Gheorghe.
Dupã reactivarea Despãrþãmântului, spiritul astrist a generat o emulaþie a afirmãrii societãþii civile româneºti - materializatã în înfiinþarea unor noi ligi, asociaþii ºi fundaþii cum sunt:
Asociaþia Cultural-Creºtinã „Justinian Teculescu”
- Covasna, Liga Tineretului Creºtin Ortodox
Român - Filiala Sfântu Gheorghe, Fundaþia Naþionalã „Neamul Românesc” - filiala Covasna,
Fundaþia Naþionalã a Românilor de Pretutindeni, filialele Covasna ºi Harghita, Asociaþia
Cultural ªtiinþificã „Carpaþii Rãsãriteni”, Asociaþia
Pedagogilor Români din judeþul Covasna ºi Centrul
European de Studii Covasna-Harghita.
Despãrþãmântul Covasna-Harghita, reactivat la 7 iunie 1996, relua într-un act de justiþie
spiritualã, activitatea ASTREI de la 1861, abuziv suprimatã în 1948, cu scopul de a milita în
cele douã judeþe pentru promovarea ºtiinþei ºi
culturii, învãþãmântului, artei ºi literaturii româneºti. De-a lungul anilor, conducerea Despãrþãmântului a fost formatã din: preºedinþi de
onoare pe Î.P.S. Ioan Selejan, episcopul Covasnei ºi Harghitei, ºi pe academicianul Horia
Colan, personalitãþi marcante ale spiritualitãþii
ºi ºtiinþei româneºti contemporane, iar ca preºedinþi executivi: dr. Ioan Lãcãtuºu (19961999), dr. Gheorghe Tatu (1999-2001), prof.

Constantin Costea (2001-2011), prof. dr. Luminiþa Cornea, din 2011.
Activitatea despãrþãmântului ASTRA Covasna-Harghita poartã pecetea specificului zonei, în care raportul majoritate-minoritate este
inversat. De aceea, acþiunile organizate potrivit
prioritãþilor s-au constituit ca rezultat al unui
efort conjugat al tuturor organizaþiilor nonguvernamentale din cele douã judeþe. Prin aceasta,
prestigiul ASTREI nu s-a diminuat, dimpotrivã,
el a fost întãrit, despãrþãmântul Covasna-Harghita fiind receptat de societatea civilã româneascã ºi nu numai, ca un partener de acþiune
energic, credibil ºi eficient.
O primã direcþie de acþiune a fost orientatã
spre iniþierea, organizarea, susþinerea ºi participarea la demersurile societãþii civile de sensibilizare a autoritãþii de stat ºi opiniei publice
pentru gãsirea cadrului legal, instituþional ºi
logistic de pãstrare ºi afirmare a identitãþii naþionale, protecþia limbii române ºi a credinþei ortodoxe, într-un mediu multietnic ºi pluriconfesional.
În acest cadru au fost întreprinse numeroase
acþiuni cum sunt: memorii, apeluri, scrisori deschise, audienþe la guvern ºi preºedinþie, mitinguri de protest ºi luãri de poziþie în presa localã
ºi centralã.
Au fost înfiinþate cercuri ASTRA în majoritatea localitãþilor rurale din judeþul Harghita
ºi în oraºele Sf. Gheorghe, Miercurea-Ciuc, Odorheiul Secuiesc, Topliþa, Bãlan º.a.; anual au
fost acordate recompense elevilor premianþi ºi
Diplome de onoare astriºtilor care s-au evidenþiat în activitatea despãrþãmântului, a fost
dezvelitã placa comemorativã „Marin Preda”,
pe actuala clãdire a Grupului ªcolar „Zek
Domokos”, din Cristuru-Secuiesc, unde în anii
1938 – 1940, marele scriitor a urmat cursurile
ªcolii Normale, a fost organizatã Tabãra de Culturã ºi Civilizaþie Româneascã „Acasã la noi” ,
iniþiatã de Despãrþãmântul „Mihai Kogãlniceanu” din Iaºi, în localitãþile Tulgheº, Corbu,
Bilbor, Subcetate, Miercurea-Ciuc, Întorsura
Buzãului ºi Sf. Gheorghe, au fost organizate
simpozioane, seri culturale, lansãri de cãrþi etc.
Un moment „de intensã pulsaþie spiritualã
a românismului, de revigorare a idealurilor as-

triste în acest spaþiu greu încercat” l-a reprezentat cea de-a 93-a adunare a ASTREI, ce a
avut loc la Sfântu Gheorghe în perioada 17-19
octombrie 1997. Atât prin participanþi, cât ºi
prin conþinutul comunicãrilor prezentate în cadrul
sesiunii festive ºi prin documentele adoptate,
Adunarea generalã a fost apreciatã ca o reuºitã.
În rezoluþia adoptatã cu acest prilej s-au formulat urmãtoarele idei: integrarea europeanã nu
vine în contradicþie cu pãstrarea identitãþii naþionale; datoria guvernanþilor þãrii de a soluþiona
problema restituirii patrimoniului Asociaþiunii;
necesitatea adoptãrii unei legi de protecþie a
limbii române; creionarea unei strategii naþionale pentru pãstrarea ºi afirmarea identitãþii
culturale, lingvistice ºi naþionale a românilor din
Covasna ºi Harghita; reconsiderarea poziþiei
statului român faþã de relaþiile cu românii din
afara actualelor graniþe.
Pentru cinstirea personalitãþilor nãscute în
aceastã zonã au fost organizate manifestãri comemorative, colocvii tematice, evocãri, lansãri

de carte. Multe din aceste personalitãþi s-au distins de-a lungul timpului ca reprezentanþi de
frunte ai ASTREI: Ghiþã Popp, Nicolae Colan,
Miron Cristea, Octavian Codru Tãslãuanu, Justinian Teculescu, Veniamin Nistor, Pompiliu
Nistor, Aurel Nistor, Teodor Chindea, Nicolae
Bogdan, Alexandru Nicolescu, Valeriu Bidu,
Eugen Sibianu, Ioan Rafiroiu, Aurel Gociman
Oituz ºi alþii.
Au fost organizate mai multe pelerinaje
împreunã cu ASCOR ºi LTCOR la parohiile din
Episcopia Covasnei ºi Harghita, excursii documentare dintre care se remarcã „Itinerarul
cultural ASTRA”, „Glasul blândei Basarabii”,
organizate în colaborare cu Despãrþãmântul ASTRA
„Onisifor Ghibu” din Chiºinãu.
Consecventã scopurilor ei, ASTRA s-a
implicat în revitalizarea tradiþiilor româneºti în
comunitãþile locale din arcul intracarpatic, prin
organizarea împreunã cu celelalte asociaþii
culturale ºi primãrii locale a unor manifestãri
precum: Nedeia Sânpetrului ºi Festivalul de
colinde ºi obiceiuri „Crãciunul la români” la
Sfântu Gheorghe, Festivalul Mioriþa la Topliþa,
„Sântilia” la Covasna, Zãbala, „Ciobãnaºul” ºi
„Festivalul ouãlor roºii” de Paºti la Întorsura
Buzãului. Au devenit tradiþionale expoziþiile de
artã religioasã ºi laicã organizate la Muzeul
Spiritualitãþii Româneºti, Prefectura Judeþului
Covasna, Întorsura Buzãului, Topliþa ºi altele.
Spiritul ASTREI, prin membrii sãi aflaþi
în conducerea diferitelor instituþii ºi organizaþii
judeþene, s-a materializat prin acþiuni de mare
simþire patrioticã înscrise în calendarul de suflet
al locuitorilor din zonã, cum sunt: Ziua naþionalã a României, Ziua Unirii Principatelor, Unirii Basarabiei cu Þara-mamã, Ziua de 1 noiembrie a intrãrii lui Mihai Viteazul în Alba Iulia
(1599), Ziua Drapelului naþional, a Imnului Naþional, Ziua Eroilor, 8 septembrie - Ziua Eliberãrii municipiului Sfântu Gheorghe de sub
ocupaþia hortystã.

Implicarea Episcopiei Ortodoxe a Covasnei ºi Harghitei în activitãþile
Despãrþãmântului ASTRA al Covasnei ºi Harghitei
În judeþele Covasna ºi Harghita, Despãrþãmântul Astra ºi Episcopia reprezintã un simbol al unitãþii românilor din aceastã zonã. Considerãm cã acest fapt este o continuare fireascã a
ceea ce a însemnat, încã de la înfiinþarea ASTREI,
rolul important pe care l-a avut biserica ºi slujitorii ei în tot ceea ce înseamnã activitate astristã, în mod special în Transilvania.
Episcopia Covasnei ºi Harghitei a fost înfiinþatã, ca o necesitate, în anul 1994, iar Des-

pãrþãmântul Astra în aceste douã judeþe a fost
reactivat în anul 1996. De la început, Preasfinþitul Episcop Ioan Selejan, astãzi Arhiepiscopul
Ioan, a fost alãturi de astriºti, prin participarea
directã la toate manifestãrile Despãrþãmântului
nostru, în calitate de preºedinte de onoare. Acestea s-au desfãºurat, de regulã, la Centrul Ecleziastic de Documentare „Mitropolit Nicolae
Colan” din Sfântu Gheorghe ºi la Centrul Cultural
„Patriarh Miron Cristea” din Miercurea-Ciuc.
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Alte activitãþi ale Despãrþãmântului
ASTRA Covasna-Harghita au avut loc în parteneriat cu organizaþii nonguvernamentale care
conlucreazã cu Episcopia Ortodoxã a Covasnei
ºi Harghitei, ca de exemplu Liga Cultural
Creºtinã „Andrei ªaguna”, cu sediul în Sfântu
Gheorghe, Fundaþia „Miron Cristea” din Topliþa, Asociaþia Cultural-Creºtinã „Justinian
Teculescu” din Covasna, Fundaþia Culturalã
„Mihai Viteazul” din Sfântu Gheorghe. Numai
citind numele acestor asociaþii, aflând numele
patronilor spirituali, ne dãm seama cã
obiectivele lor se pliazã perfect pe activitãþile
tradiþionale ale ASTREI. Nu am uitat niciodatã
cã pilda înaintaºilor face parte din categoria
lucrurilor pentru care cea mai importantã atitudine este aducerea-aminte.
Înalt Preasfinþitul Pãrinte Episcop Ioan a
constituit pentru astriºti o adevãratã energie pilduitoare ºi fãptuitoare, antrenând spre luminã,
prin culturã ºi limbã, pe preoþi ºi pe dascãli,
reuºind împlinite cooperãri între mai bãtrâni ºi
mai tineri, determinând frumoase conlucrãri
între cei cu bunã iniþiativã ºi cei cu bunã intenþie. Reuºitele le putem enumera prin numeroasele manifestãri ºtiinþifice ºi culturale, de
spiritualitate ortodoxã, de interes naþional ºi internaþional: Zilele „Andrei ªaguna”, XVIII ediþii, în luna iunie la Sfântu Gheorghe; Zilele
„Miron Cristea”, XII ediþii, în luna iulie, la
Topliþa; Zilele „Justinian Teculescu”, VI ediþii,
luna noiembrie sau decembrie, la Covasna;
Zilele „Nicolae Colan”, XVIII ediþii la sfârºitul
lunii noiembrie, începutul lunii decembrie, în
Sfântu Gheorghe; Festivalul de colinde „Crãciunul la români”, desfãºurat în decembrie, la
Sfântu Gheorghe ºi în alte localitãþi din judeþele
Covasna ºi Harghita. Adãugãm la acestea Sesiunea Naþionalã de Comunicãri ªtiinþifice
„Românii din Sud-Estul Transilvaniei. Istorie.
Culturã. Civilizaþie”, desfãºuratã în luna septembrie, la Miercurea-Ciuc ºi Sfântu Gheorghe,
la care participã astriºti din mai multe despãrþãminte, chiar dacã nu este o activitate organizatã doar de Despãrþãmântul nostru.
Astriºtii din Covasna ºi Harghita colaboreazã la publicaþiile Episcopiei, în primul rând la
trimestrialul Grai românesc, dar ºi publicând
volume la Editura Episcopiei ºi la Editura
„Eurocarpatica” de pe lângã Centrul Ecleziastic
de Documentare „Mitropolit Nicolae Colan” din
Sfântu Gheorghe. Remarcãm, în aceastã privinþã, activitatea deosebitã, în spirit astrist, a
domnului dr. Ioan Lãcãtuºu.
Despãrþãmântul Covasna-Harghita organizeazã ºi participã la proiecte cu ºi pentru fraþii

NOIEMBRIE 2011
noºtri din Basarabia. Numim, în acest sens, activitãþile organizate în fiecare lunã martie, pentru
a rememora evenimentele legate de unirea Basarabiei cu þara-mamã, precum ºi implicarea
noastrã în desfãºurarea proiectului „Acasã la
noi”, iniþiat de Despãrþãmântul „Mihail Kogãlniceanu” din Iaºi. De fiecare datã, oaspeþii din
Basarabia sunt invitaþi ai unor protopopiate sau
a unor parohii, chiar ai Episcopiei, la sediul sãu
din Miercurea-Ciuc.
Tradiþionale au devenit manifestãrile cultural-artistice închinate unor mari personalitãþi,
ori mari evenimente, unde este prezent, întotdeauna, uneori în calitate de moderator, pãstorul
nostru sufletesc – arhiepiscopul Ioan, împreunã
cu preoþi. Exemplificãm sãrbãtorile închinate
lui Mihai Eminescu din fiecare 15 ianuarie, desfãºurate de cele mai multe ori la Centrul Cultural „Miron Cristea” din Miercurea-Ciuc, dar ºi
manifestãri recente închinate altor mari creatori,
precum Nicolae Labiº ori Grigore Vieru.
Am insistat asupra problemelor de mai
sus, tocmai pentru a evidenþia legãtura puternicã
dintre astriºtii din Covasna-Harghita ºi ierarhul
locului, rolul deosebit pe care îl au slujitorii
bisericii în toate activitãþile desfãºurate. Mergem mai departe, afirmând cã, în aceastã zonã,
Înaltpreasfinþitul Ioan Selejan îndeplineºte rolul
pe care l-a avut Andrei ªaguna în perioada de
început a activitãþii ASTREI. Având în vedere
un fundamental deziderat al ASTREI, anume
dezvoltarea ºi unificarea limbii române, Î.P.S.
Ioan ridicã de multe ori o chestiune sensibilã,
aceea cã populaþia româneascã din þarã nu este
informatã de ceea ce se întâmplã în zona
noastrã; dacã cei ce convieþuiesc cu noi nu vor
sã ne creadã, cercuri efectiv bolnave nu acceptã
chestiuni de epurare etnicã în zona aceasta. Vorbind metaforic, Prea Sfinþitul Episcop îndeamnã
sã spunem acelora cã chiar dacã nu prea am fost
noi spânzuraþi de limbã (precum s-a petrecut în
trecut), avem o pãdure a spânzuraþilor de limbã
ºi grai românesc, deoarece mulþi dintre românii
maghiarizaþi nu mai ºtiu sã vorbeascã româneºte. Pentru toþi aceºtia manifestãrile de limbã
ºi culturã româneascã desfãºurate de ASTRA
sunt adevãrate izvoare de apã vie.
Prin urmare, implicarea Episcopiei Ortodoxe a Covasnei ºi Harghitei în activitãþile Despãrþãmântului ASTRA este de bun augur, reprezintã o adevãratã conlucrare, spre împlinirea
obiectivelor Asociaþiunii. Afirmãm cu certitudine cã în judeþele Covasna ºi Harghita,
Despãrþãmântul ASTRA rezistã în mare parte
datoritã legãturii strânse cu Episcopia Ortodoxã
a Covasnei ºi Harghitei.
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Obiective
. realizarea de cercetãri ºtiinþifice în domeniile sociologiei, geopoliticii, istoriei, teologiei, economiei, politologiei;
. organizarea de evenimente ºtiinþifice
(colocvii, mese rotunde, dezbateri, conferinþe,
emisiuni ºi rubrici în mass-media scrisã ºi audio-vizualã etc), activitãþi de consulting ºi transfer de know-how, alcãtuind colective de lucru
pe domenii;
. dezvoltarea de programe ºi educaþie în
cadrul unor cursuri postuniversitare, universitãþi
de varã ºi tabere studenþeºti; înfiinþarea unei
bãnci de date cu utilizator multiplu, cuprinzând
documente audio-vizuale ºi scrise referitoare la
zona Covasna-Harghita;
. dezvoltarea de parteneriate culturale,
sociale ºi ºtiinþifice cu instituþii ºi organizaþii
guvernamentale ºi nonguvernamentale din þarã
ºi strãinãtate;
. promovarea unor programe culturale,
sociale ºi ºtiinþifice cu instituþii, organizaþii guvernamentale ºi neguvernamentale din þarã ºi
strãinãtate;
. editarea de lucrãri, studii ºi periodice în
cadrul editurii proprii „Eurocarpatica”
Pe baza acestor obiective cu prioritate,
Centrul are printre prioritãþi urmãtoarele probleme: identitate ºi integrare europeanã; regionalism, autonomie, autodeterminare ºi implicaþiile
asupra suveranitãþii naþionale; dimensiuni ale
convieþuirii în medii multiculturale; istorie ºi

memorie colectivã; relaþii comunitare între
naþional ºi etnic; procese de enclavizare ºi de
asimilare; comunicare interetnicã etc.
Parteneri
Principalii parteneri în realizarea proiectelor Centrului sunt: Centrul European de Studii
în Probleme Etnice ºi Institutul de Sociologie
ale Academiei Române, Fundaþia Naþionalã
Pentru Românii de Pretutindeni, Asociaþiunea
ASTRA, catedrele de specialitate din cadrul
universitãþilor Bucureºti, Cluj-Napoca, Braºov,
Sibiu, Tg. Mureº, Alba Iulia, Centrul Ecleziastic
de Documentare „Mitropolit Nicolae Colan” Sf.
Gheorghe, Liga Cultural-Creºtinã „Andrei ªaguna”,
Asociaþia Romano - Catolicilor din Moldova
„Dumitru Mãrtinaº”, alte asociaþii ºi instituþii
culturale din zonã ºi din þarã.
În derularea proiectelor sale, CESCH a
beneficiat de colaborarea ºi sprijinul Departamentului pentru Românii de Pretutindeni, Ministerului Informaþiilor Publice, Ministerului
Culturii ºi Patrimoniului Naþional, Episcopiei
Ortodoxã a Covasnei ºi Harghitei, prefecturilor
judeþelor Covasna ºi Harghita ºi alte instituþii
ale administraþiei publice centrale ºi locale.
Proiecte realizate
în perioada 2000-2011
Simpozioane ºi dezbateri organizate cu
ocazia Zilei Europei pe teme precum: „Perspectivele integrãrii europene – implicaþii asupra zonei Covasna-Harghita” (Sf. Gheorghe, 6
mai 2000), Relaþiile interetnice ºi integrarea europeanã (Sf. Gheorghe, 12 mai 2001). La aceste
manifestãri au participat cercetãtorii ºtiinþifici,
specialiºti cu preocupãri în domeniul interculturalitãþii ºi integrãrii europene, sociologi, istorici, politicieni, publiciºti, oameni de culturã
reprezentanþi ai autoritãþilor locale, ai administraþiei publice ºi ai societãþii civile.
Simpozioane dedicate problematicii romano-catolicilor moldoveni: „Romano-catolicii din Moldova ºi identitatea lor” (organizat de
Asociaþia romano-catolicilor din Moldova
„Dumitru Mãrtinaº”), Bacãu, 2 februarie, 2002;
Simpozionul internaþional „Identitatea culturalã
a romano-catolicilor (ceangãi) din Moldova”,
Palatul Parlamentului, Bucureºti, 29 aprilie
2002 (organizat împreunã cu Academia Românã ºi Universitatea Bucureºti).
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entrul European de Studii Covasna Harghita (CESCH) este o organizaþie nonguvernamentalã, apoliticã,
nonprofit ºi autonomã, cu caracter ºtiinþific, cultural ºi social care militeazã pentru dezvoltarea
societãþii civile ºi promovarea ideilor umaniste,
sens în care desfãºoarã activitãþi de cercetare,
educaþionale, umaniste universale.
CESCH având sediul în Sf. Gheorghe, a
luat fiinþã la iniþiativa unui grup de intelectuali
din zonã, din þarã ºi din strãinãtate, rãspunzând
unor imperative de cercetare interdisciplinarã a
zonei Covasna-Harghita. Centrul European de
Studii Covasna-Harghita este recunoscut ca persoanã juridicã prin sentinþa civilã nr. 286 a Tribunalului Covasna din 12 oct. 1999. Directorul
CESCH este dr. Ioan Lãcãtuºu.
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Organizarea Universitãþii de Varã Izvoru Mureºului (10 ediþii, între anii 1998 2010), împreunã cu Fundaþia Naþionalã pentru
Românii de Pretutindeni ºi Episcopia Ortodoxã
a Covasnei ºi Harghitei, la care participã, de
fiecare datã, numeroºi tineri din þarã ºi românitatea apropiatã (Republica Moldova, Ucraina,
Iugoslavia, Macedonia, Italia, Franþa, Suedia).
În rândul conferenþiarilor s-au numãrat: miniºtri,
secretari de stat, parlamentari, academicieni,
profesori universitari, cercetãtori, ierarhi ai Bisericii Ortodoxe Române, publiciºti, lideri ai
comunitãþilor româneºti ºi reprezentanþi ai administraþiei publice locale ºi centrale. Universitatea s-a bucurat de sprijinul mass-mediei naþionale, regionale ºi locale.
Proiectul „Majoritate-minoritate în
Covasna ºi Harghita. Dimensiuni ale vieþii
comunitare”, finanþat de Ministerul Informaþiilor Publice (oct. 2001 - oct. 2002). Proiectul
ºi-a propus sã monitorizeze discursul ºi comportamentul public al liderilor celor douã comunitãþi, românã ºi maghiarã, reflectat în presa
localã ºi în alte documente de interes (conducãtori de instituþii publice, partide politice, organizaþii nonguvernamentale, ziariºti, reprezentanþi
ai cultelor, profesori etc.), urmãrind cu prioritate
probleme referitoare la: aplicarea legii privind
administraþia publicã ºi autonomia localã, poziþia autoritãþilor publice locale alese faþã de
interesele ºi valorile populaþiei româneºti numeric minoritare; abordarea istoriei locale ºi
naþionale; reliefarea interferenþelor culturale.
Proiectul „Solidaritatea comunitarã
româneascã”, iniþiat ºi susþinut financiar de
Ministerul Informaþiilor Publice (proiect lansat
la 1 Decembrie 2002 ºi aflat în curs de derulare).
Proiectul urmãreºte structurarea ºi dezvoltarea
legãturilor dintre comunitãþile româneºti numeric inferioare din Harghita ºi Covasna cu românii din judeþele învecinate. Obiectivele proiectului vizeazã încurajarea afirmãrii identitãþii
naþionale a românilor din judeþele Covasna ºi
Harghita, întãrirea sentimentului de apartenenþã
naþionalã ºi înlãturarea stãrilor de frustrare ºi
marginalizare a românilor din localitãþile etnicmixte, îmbunãtãþirea relaþiilor dintre judeþele
Covasna ºi Harghita ºi celelalte judeþe din þarã,
eliminarea unor cliºee ºi prejudecãþi.
Editarea Buletinului Info Eurocarpatica, nr. 1-5. Publicaþia a urmãrit prezentarea rezultatelor unor cercetãri privind convieþuirea interetnicã în Covasna ºi Harghita. Prin
informaþiile redate Buletinul ºi-a propus sã
ofere o bazã orientativã de date care sã poatã
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constitui un veritabil material documentar
pentru proiectare de strategii în ceea ce priveºte
normalizarea ºi îmbunãtãþirea climatului de
convieþuire interetnicã ºi eliminarea unor poziþii
radicale, etnocentriste ºi separatiste.
Alte aspecte din activitatea CESCH
Editarea Buletinului Ligii culturalcreºtine „Andrei ªaguna”, vol. I–IV, publicaþie
intitulatã „tribunã a societãþii civile româneºti
din judeþele Covasna ºi Harghita”, ºi care prezintã principalele preocupãri ale asociaþiilor
culturale ºi civice româneºti din cele douã judeþe, în perioada 1992-2008.
În Angvstia, anuarul Muzeului Naþional al
Carpaþilor Rãsãriteni ºi al Centrului Ecleziastic
de Documentare „Mitropolit Nicolae Colan”,
prin grija cercetãtorilor CESCH, sunt publicate
studii de istorie localã, etnografie ºi sociologie
(nr. 1/1996 - nr. 15/2009).
CESCH a sprijinit unele cercetãri de istorie localã, demografie istoricã, sociologie pe
teme privind elitele etnice, reþelele sociale, convieþuirea interetnicã º.a., cercetãri valorificate în
mai multe lucrãri de licenþã, masterat ºi doctorat.
Cercetãtorii Centrului au participat la sesiuni de comunicãri ºtiinþifice, simpozioane ºi
dezbateri organizate de instituþii academice,
muzeale, arhivistice ºi de cercetãri socio-umane
în: Bucureºti, Cluj-Napoca, Iaºi, Arad, Alba
Iulia, Sibiu, Tg. Mureº, Oradea, Satu Mare,
Zalãu, Bacãu, º.a.
CESCH împreunã cu Asociaþia RomanoCatolicilor din Moldova, în noiembrie 2010, a
organizat la Bacãu, colocviul cu tema „Relaþiile
cu românii în dezbaterile congreselor secuieºti.
O paralelã istoricã: 1902-2010”. Comunicãrile
prezentate aceastã ocazie, împreunã cu alte studii, au fost publicate în volumul Românii în
dezbaterile Congresului secuiesc din 1902. Premise, deziderate ºi reverberaþii, ediþie îngrijitã
de Vilicã Munteanu ºi Ioan Lãcãtuºu, Editura
Magic Print, Oneºti, 2011.
Împreunã cu importante segmente ale societãþii civile locale, întrunite în cadrul Forumului
Civic al Românilor din Covasna, Harghita ºi
Mureº, CESCH a contribuit la întocmirea unor
documente (apeluri, memorii, scrisori deschise º.a.)
adresate autoritãþilor publice centrale ºi locale.
Editura „Eurocarpatica”, a Centrului European de Studii Covasna-Harghita, a fost înfiinþatã în anul 2000, în Sf. Gheorghe. Editura
ºi-a propus sã editeze cu prioritate lucrãri privind istoria, cultura ºi spiritualitatea româneascã ºi convieþuirea interetnicã din sud-estul
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Transilvaniei, indiferent de domiciliu autorilor,
precum ºi volume ce poartã semnãtura unor intelectuali din Arcul Intracarpatic, indiferent de
tematica acestora.
Începând cu anul 2006, Centrul European
de Studii Covasna-Harghita redacteazã revista
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presei maghiare, în cuprinsul unor buletine bilunare care sunt postate, împreunã cu revista
presei române care abordeazã problematica convieþuirii interetnice, pe site-ul Forumului Civic
al Românilor din Covasna, Harghita ºi Mureº
(www.forumharghitacovasna.ro).
(Buletinul Ligii…, p. 54-56)

Î

n finalul dezbaterilor din cadrul Sesiunii Naþionale de Comunicãri ªtiinþifice, Românii din sud-estul Transilvaniei. Istorie, culturã, civilizaþie, ediþia a
XIV-a, manifestare ºtiinþificã care a avut loc în
zilele 29-30 septembrie 2008, la MiercureaCiuc, pentru instituþionalizarea activitãþii de
cercetare desfãºuratã de ani de zile de un grup de
specialiºti din principalele centre culturale ale
þãrii, ºi din judeþele Covasna, Harghita ºi Mureº
ºi valorificate editorial, în principal, în paginile
publicaþiei Angvstia, anuarul Muzeului Naþional
al Carpaþilor Rãsãriteni ºi al Centrului Eclesiastic de Documentare „Nicolae Colan”, cât ºi
pentru formarea unei baze de date cu utilizatori
multipli, referitoare la arealul sud-est transilvan,
s-a stabilit sã se înfiinþeze Grupul de cercetare „Ioan
I. Russu”. Grupul are urmãtoarele obiective:
. Analiza anualã a stadiului cercetãrilor
interdisciplinare a istoriei, culturii ºi spiritualitãþii româneºti din sud-estul Transilvaniei ºi a
convieþuirii interetnice româno-maghiare din
acest areal;
. Stabilirea prioritãþilor de cercetare a problematicii interdisciplinare specifice sud-estului
transilvan, pe termen scurt, mediu ºi de perspectivã;
. Sprijinirea editãrii unor lucrãri referitoare la istoria, cultura ºi spiritualitatea româneascã din sud-estul Transilvaniei ºi la convieþuirea interetnicã româno-maghiarã;
. Organizarea unor momente în memoria
cercetãtorilor istoriei, culturii ºi spiritualitãþii
româneºti din sud-estul Transilvaniei ºi a convieþuirii interetnice româno-maghiare (Nicolae
Iorga, Ioan I. Russu, Gheorghe Popa-Lisseanu,
Sabin Opreanu, Elie Câmpeanu, Theodor
Chindea, Aurel Marc, Dan Baicu º.a.)

. Decernarea anualã a premiului „Ioan I.

Russu”, autorilor celor mai bune lucrãri referitoare la istoria, cultura ºi spiritualitatea româneascã din sud-estul Transilvaniei ºi la convieþuirea interetnicã româno-maghiarã;
. Postarea pe internet a celor mai importante lucrãri referitoare la istoria, cultura ºi
spiritualitatea româneascã din sud-estul Transilvaniei ºi la convieþuirea interetnicã româno-maghiarã, prin înfiinþarea unui Site - distict
de cel al Forumului Civic al Românilor din
Harghita ºi Covasna.
În zilele de 26 ºi 27 iunie 2009, la Centrul
Eclesiastic de Documentare „Mitropolit Nicolae
Colan” din municipiul Sfântu Gheorghe, a avut
loc primul Colocviu Naþional al „Grupului de
Cercetare «Ioan I. Russu» pentru Studiul
Sud-Estului Transilvaniei”, integrat celei de-a
XVIII-a ediþii a Zilelor „Andrei ªaguna”. La
sfârºitul lucrãrilor primei zile au fost înmânate
primele premii „Ioan I. Russu” unor distinse
personalitãþi care s-au remarcat în studierea ºi
valorificarea cercetãrilor din arealul sud-est
transilvan: prof. univ. dr. Ilie Moldovan, Sibiu;
dr. Ioan Ranca, Târgu-Mureº; cercetãtorilor ºtiinþifici: Ana Grama, Sibiu; dr. Ioana CristachePanait, Bucureºti; dr. Maria Cobianu-Bãcanu,
Bucureºti.
Sâmbãtã, 26 iunie 2010, la Centrul Ecleziastic de Documentare „Mitropolit Nicolae
Colan”, din Sf. Gheorghe, a avut loc cea de a
doua ediþie a Colocviului Naþional al Grupului
de cercetare „I.I. Russu” pentru studiul
sud-estului Transilvaniei. Cu aceastã ocazie au
fost înmânate premiile I.I. Russu, ediþia 2010
urmãtoarelor personalitãþi: Pr. prof. univ. dr.
Mircea Pãcurariu, Sibiu, membru corespondent
al Academiei Române; cercetãtor ºtiinþific
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Elena Mihu, Tg. Mureº; dr. Constantin Catrina,
Braºov; dr. Nicolae Bucur; prof. Nicolae Moldovan, Sf. Gheorghe.
În cadrul ediþiei a XX-a a Zilelor „Andrei
ªaguna”, în organizarea Episcopiei Ortodoxe a
Covasnei ºi Harghitei, Centrului Ecleziastic de
Documentare „Mitropolit Nicolae Colan”, Muzeului Naþional al Carpaþilor Rãsãriteni, Centrului European de Studii Covasna-Harghita,
Despãrþãmântului ASTRA Covasna-Harghita ºi
a Ligii Cultural-Creºtine „Andrei ªaguna”,
sâmbãtã, 25 iunie 2011, la Centrul Ecleziastic
de Documentare „Mitropolit Nicolae Colan”,
din Sf. Gheorghe, a avut loc cea de a treia ediþie
a Colocviului Naþional al Grupului de cercetare
„I.I. Russu” pentru studiul sud-estului Transilvaniei.
La simpozion au participat peste 30 de
cercetãtori, cadre didactice universitare, arhiviºti, muzeografi, juriºti, sociologi, doctoranzi,
masteranzi, profesori, preoþi ºi alþi intelectuali
care au preocupãri privind cercetarea interdisciplinarã a arealului sud-est transilvan. În cadrul
simpozionului, ale cãrui lucrãri au fost moderate
de ÎPS Ioan Selejan, episcopul Covasnei ºi
Harghitei, au fost prezentate referate, rapoarte ºi
informãri referitoare la cercetãrile ºi proiectele
privind românitatea din sud-estul Transilvaniei,
precum ºi lansarea ºi prezentarea a 10 volume,
cu aceeaºi tematicã.
Cu aceastã ocazie au fost înmânate Premiile „I.I. Russu”, ediþia 2011, urmãtorilor cercetãtori: Pr. prof. univ. dr. Constantin Voicu,
Sibiu; prof. univ. dr. Petre Þurlea, Ploieºti; prof.
univ. dr. Mihai Racoviþan, Sibiu; dr. Liviu Boar,
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Tg. Mureº; prof. dr. Luminiþa Cornea, Sf.
Gheorghe.
Din dezbaterile care au avut loc, pe marginea temelor prezentate ºi a lucrãrilor lansate,
în cadrul colocviului, s-au desprins urmãtoarele
concluzii:
6 Necesitatea implicãrii Academiei Române ºi a principalelor centre universitare din
þarã, în efectuarea unor cercetãri privind istoria,
cultura ºi civilizaþia româneascã din sud-estul
Transilvaniei, identitate ºi integrare europeanã;
regionalism, autonomie, autodeterminare ºi implicaþiile asupra suveranitãþii naþionale; dimensiuni ale convieþuirii în medii multiculturale;
istorie ºi memorie colectivã; relaþii comunitare
între naþional ºi etnic; procese de enclavizare ºi
de asimilare; comunicare interetnicã etc.
6 Continuarea acþiunilor de dezvoltare a
unor parteneriate culturale, sociale ºi ºtiinþifice
cu instituþii ºi organizaþii guvernamentale ºi
nonguvernamentale din þarã ºi strãinãtate; promovarea unor programe culturale, sociale ºi ºtiinþifice cu instituþii, organizaþii guvernamentale
ºi neguvernamentale din þarã ºi strãinãtate;
6 Asigurarea finanþãrii editãrii ºi reeditãrii unor lucrãri privind patrimoniul cultural
etnologic al comunitãþilor româneºti din zona
Arcului Intracarpatic, în contextul multietnic ºi
multicultural europen contemporan.
6 A fost subliniatã, din nou, necesitatea
sprijinului ºi a solidaritãþii cu românii din Arcul
Intracarpatic, în efortul lor de pãstrare ºi afirmare a
identitãþii culturale, a românilor din întreaga þarã ºi
din diaspora, inclusiv prin intermediul reþelelor de
socializare, prin internet.
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Bustul episcopului Justinian Teculescu

Justinian Teculescu s-a nãscut la Covasna
la 1 noiembrie 1865. El s-a remarcat atât pe
tãrâm bisericesc, unde a urcat treptele ierarhice
pânã la cea de episcop al armatei române ºi apoi
episcop de Cetatea Albã-Ismail, cât ºi pe tãrâmul cultural-patriotic, fiind ctitor de ºcoli ºi
biserici româneºti, participant de frunte la marele act de la 1 Decembrie 1918, ca preºedinte al
Consiliului Naþional, care a pregãtit Marea Adunare de la Alba Iulia, ºi senator în primul Parlament al României întregite.
Asociaþia cultural-creºtinã „Justinian Teculescu”, înfiinþatã în anul 1996, are un caracter
cultural creºtin, nonprofit, nonproductiv ºi are
personalitate juridicã.
În vederea realizãrii scopului ºi obiectivelor, asociaþia îºi propune constituirea unui
fond financiar provenind din: patrimoniul iniþial
de constituire; cotizaþii ºi taxe de înscriere; subvenþii ºi sponsorizãri.
Asociaþia Cultural-Creºtinã „Justinian Teculescu” se numãrã printre cele mai active organizaþii
nonguvernamentale din Episcopia Ortodoxã a
Covasnei ºi Harghitei. Obiectivele Asociaþiei sunt
demne de evidenþiat. Dintre acestea amintim:
0 evidenþierea ºi valorificarea moºtenirii
religioase, cultural-naþionale a Episcopului Jus-

tinian Teculescu, patronul spiritual al
Asociaþiei, prin organizarea Zilelor „Justinian
Teculescu”;
0 demersuri pentru atribuirea denumirii
de „Justinian Teculescu” fostei strãzi a Vilelor;
0 promovarea personalitãþilor locale;
0 pãstrarea ºi revigorarea tradiþiilor ºi
obiceiurilor strãmoºeºti;
0 acþiuni culturale pentru pãstrarea datinilor locale (participarea la Festivalul de colinde);
0 menþinerea celei mai însemnate sãrbãtori populare româneºti din zonã: Sântilia, prin
organizarea anualã a serbãrii „Nedeia Mocãneascã”;
0 reînvierea portului popular autentic, a
jocurilor ºi cântecelor populare;
0 sprijinirea executãrii lucrãrilor la noua bisericã ortodoxã de lângã statuia Ostaºului Român;
0 sprijinirea lucrãrilor de construcþie ºi
sfinþire a bisericii ortodoxe din comuna Comandãu ºi a lucrãrilor arheologice la cetatea
dacicã din Valea Zânelor;
0 cercetarea ºi punerea în valoare a cetãþii
dacice Cetatea Zânelor;
0 sprijinirea bisericii ortodoxe din
Covasna-Voineºti;
0 realizarea unui muzeu al tradiþiilor locale.
Multiple ºi importante au fost, de-a lungul
anilor, realizãrile Asociaþiei Cultural-Creºtine
„Justinian Teculescu” din Covasna. Se cuvine
sã amintim:
0 organizarea Zilelor „Justinian Teculescu”, anual, în luna noiembrie sau decembrie;
0 atribuirea numelui Episcopului unei
strãzi din oraºul Covasna;
0 realizarea bustului Episcopului Justinian Teculescu (autor sculptor Teodor Zamfirescu), dezvelit la data de 16 iunie 2002, în faþa
bisericii noi, cu hramul „Înãlþarea Domnului”
din Covasna;
0 tipãrirea în parteneriat cu Muzeul Naþional al Carpaþilor Rãsãriteni ºi cu Centrul
Ecleziastic de Documentare „Mitropolit
Nicolae Colan” din Sf. Gheorghe a volumelor:
Pentru neam ºi pentru lege. Cuvântãri ºi predici, de Justinian Teculescu, ediþie îngrijitã de
Luminiþa Cornea, Editura „Angvstia”, 2006,
196 pagini; Teculeºtii din neam în neam, de
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n memoria celei mai de seamã personalitãþi româneºti din oraºul Covasna, judeþul Covasna, episcopul
Justinian Teculescu, s-a constituit, în oraºul Covasna-Voineºti, Asociaþia Cultural-Creºtinã „Justinian Teculescu”.
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Luminiþa Cornea, Constantin Catrina ºi Ioan
Lãcãtuºu, Editura Angvstia, 2008, 364 pagini;
Personalitãþi ale oraºului Covasna, de Ioan Lãcãtuºu, Luminiþa Cornea ºi Ioan Luca, Editura
Eurocarpatica, 2009, 324 p.
0 alte proiecte realizate cu asociaþii culturale din zonã, cu sprijinul Consiliului judeþean
ºi local Covasna.
În concordanþã cu obiectivele fixate, Asociaþia Cultural-Creºtinã „Justinian Teculescu” a
realizat parteneriate, pe baza unor proiecte, cu
urmãtoarele instituþii:
- Muzeul Naþional al Carpaþilor Rãsãriteni;
- ªcoala Generalã „Avram Iancu” din
Voineºti-Covasna;
- Muzeul Naþional de Istorie al
Transilvaniei din Cluj Napoca;
- Muzeul de Istorie al Brãilei;
- Centrul Eleziastic de Documentare
„Mitropolit Nicolae Colan”, Sf. Gheorghe;

- Despãrþãmântul ASTRA
Covasna-Harghita;
- Fundaþia „Mihai Viteazul”, Sf. Gheorghe;
- Fundaþia „Miron Cristea”, Topliþa;
- Parohia Ortodoxã din Voineºti-Covasna;
- Asociaþia „Körösi Csoma Sándor”,
Covasna;
- Consiliul Local Covasna ºi Consiliul
Judeþean Covasna.
Prin toate activitãþile desfãºurate, adevãrate evenimente ce constituie fapte de istorie,
Asociaþia Cultural-Creºtinã „Justinian Teculescu” ºi-a câºtigat un binemeritat prestigiu.
Toate aceste realizãri s-au înfãptuit prin
munca plinã de dãruire a membrilor conducerii
asociaþiei, din rândul cãrora amintim pe: Dumitru Furtunã, Dorel Lungu - preºedinþi, Ioan
Luca - secretar, pr. Ioan Mãciucã, Vasile
Hulpoi, Horia Ciangã, Dumitru ªerban, Nicolae
Olteanu, Ovidiu Costea, Georgeta Cosneanu º.a.
(Buletinul Ligii… p.p. 49-50)

Asociaþia Culturalã „Plai Întorsurean”
Gheorghe ZÃRNESCU

A

ctivitatea culturalã din zona Întorsura Buzãului s-a desfãºurat întotdeauna la cote înalte. Din iniþiativa
unui grup de persoane cu dragoste de tradiþiile
locale româneºti, corul înfiinþat în oraºul Întorsura Buzãului îºi desfãºoarã o muncã deosebitã încã din anul 1980, care este apreciatã ºi
astãzi atât pe plan local cât ºi peste hotare. Este
de menþionat faptul cã participanþii corului reprezintã toate categoriile socio-profesionale din
zonã ºi activitatea este benevolã.
La sfârºitul anului 2007 membrii corului au
hotãrât a se constitui într-o asociaþie culturalã în
baza O.G. 26/2000, denumitã „Plai Întorsurean”,
asociaþie care îºi propune urmãtoarele activitãþi:
- organizarea ºi participarea la spectacole,
festivaluri interne ºi internaþionale, tabere de
creaþie, excursii, editare de broºuri, CD-uri, participarea la emisiuni radio-tv etc;
- cooperare cu specialiºti în domeniu, organizare de instruiri, culegeri de cântece ºi dansuri populare autentice punerea în scenã a acestora, prelucrãri folclorice, culegere de noi
cântece religioase etc;
- atragerea tinerilor de a participa la aceste
activitãþi.

De la înfiinþarea sa, membrii corului, sub
conducerea dirijoarei Tatiana Teacã ºi a preºedintelui asociaþiei Gheorghe Zãrnescu, au participat la urmãtoarele manifestãri: Festivalul de
muzica religioasã organizat de Patriarhia Româna, Bucureºti, ediþiile din anii 2006, 2007 ºi
2008; Festivalul coral Internaþional „Pastorala”,
Ediþia a II-a., Focºani 2008; Festivalul coral
Internaþional „D.G. Kiriac” Piteºti, mai 2008;
Festivalul coral Internaþional din oraºul Topolca
(Ungaria), oraº înfrãþit cultural cu oraºul
Întorsura Buzãului, ediþiile din anii 1999, 2001,
2003, 2005 ºi 2007; Festival coral din Republica
Moldova, zona comunei Bieºti Orhei; Festivaluri de prelucrãri folclorice, muzicã popularã,
muzicã uºoarã din judeþele Covasna, Vaslui ºi
Tulcea; Festivalul de colinde ºi obiceiuri de
iarnã organizat de Fundaþia „Mihai Viteazul”
din Sf. Gheorghe, la mai multe ediþii; Festivalul
„Ciobãnaºul” din Întorsura Buzãului; Festivalurile de colinde organizate în Zona Buzaielor;
Spectacolul festiv dedicat Zilei Naþionale a României, Sf. Gheorghe, 1 Decembrie 2008; multe
alte spectacole susþinute în întreaga þarã ºi peste
hotare.
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Asociaþia pentru Muzeul Etnografic Maria
din Dobârlãu
Muzeul Maria; dezvolarea de programe proprii
ºi în regim de parteneriat cu asociaþii ºi instituþii
culturale ºi cu autoritãþi publice din þarã ºi strãinãtate; dezvoltare de activitãþi economice proprii în vederea autofinanþãrii.
În fond, Asociaþia pentru Muzeul Maria,
instituþionalizeazã o realitate existentã de câþiva
ani în comuna Dobârlãu, judeþul Covasna, unde
din iniþiativa ºi prin munca unui colecþionar
pasionat, domnul Gheorghe Luca, în gospodãria
proprie au fost achiziþionate peste 3000 de obiecte cu valoare etnograficã referitoare la inventarul gospodãriilor þãrãneºti, practicarea unor
îndeletniciri tradiþionale, desfãºurarea vieþii cotidiene, a celei familiale, pe categorii de vârstã
º.a. Aceastã bogãþie de obiecte etnografice,
achiziþionate din fondurile proprii, cu trudã, migalã, consecvenþã ºi multã dragoste pentru tradiþiile româneºti ºi a celor cu care românii au
convieþuit ºi convieþuiesc în partea de sud-est a
Transilvaniei (saºi, maghiari ºi þigani) oferã o
imagine realã despre istoria ºi cultura înaintaºilor din aceastã parte de þarã. Valoarea patrimoniului Muzeului Maria este cu atât mai mare,
cu cât o bunã parte din aceste bunuri dacã nu-ºi
gãseau locul în acest muzeu, erau supuse unor
pierderi iremediabile.

Muzeul Etnografic Maria din Dobârlãu
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A

sociaþia pentru Muzeul Maria este
persoanã juridicã de drept privat cu
scop nepatrimonial, independentã,
constituitã pe o perioadã nederminatã, cu sediul
în comuna Dobârlãu nr. 305, judeþul Covasna.
Membrii fondatori ai Asociaþiei pentru Muzeul
Maria: Luca Gheorghe, Luca Remus Rãzvan ºi
Luca Maria Ana s-au asociat „în scopul protejãrii ºi promovãrii valorilor personale adunate
de cãtre ei în Muzeul Maria, muzeul etnografic
ce redã cultura popularã, etnografia ºi tradiþiile
strãmoºeºti din zona comunei Dobârlãu ºi împrejurimi”.
Pentru realizarea acestui scop, asociaþia
îºi propune realizarea urmãtoarele activitãþi:
protejarea ºi promovarea valorilor personale
care formeazã patrimoniul Muzeului Maria; introducerea în circuitul naþional ºi internaþional a
Muzeului etnografic Maria; organizarea printr-un
protocol cu inspectoratele ºcolare pentru efectuarea unor excursii de documentarea ºi informarea elevilor; organizarea unor manifestãri ºtiinþifice pe teme de istorie localã, etnografie ºi
folclor, editare de cãrþi, publicaþii, pliante, afiºe,
broºuri ºi alte materiale promoþionale; acordare
de consultanþã ºi consiliere persoanelor interesate de cunoaºterea patrimoniului deþinut de
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- VI PUBLICAÞII ªTIINÞIFICE, CULTURALE
ªI DE SPIRITUALITATE ORTODOXÃ

Publicaþii în limba românã
din judeþele Covasna ºi Harghita
Dr. Ioan LÃCÃTUªU

P

ânã la Marea Unire de la 1 Decembrie 1918, comunitãþile româneºti
din fostele scaune secuieºti, nu au
avut publicaþii proprii în limba românã. Aceasta
nu înseamnã cã problematica românilor din
aceastã zonã nu era racordatã la viaþa naþionalã a
românilor ardeleni ºi a celor de peste munþi. Ziarele ºi revistele tipãrite la Sibiu, Braºov, Blaj,
Arad, Pesta º.a. - Telegraful Român, Gazeta Transilvaniei, Tribuna, Luceafãrul, Românul, Observatorul, Federaþiunea º.a. - cuprindeau sistematic informaþii ºi reportaje de la românii din
1. 1921, martie, 15, Gheorgheni, judeþul
Harghita: apare Gazeta Ciucului; redactor ºef
Teodor Chindea (1929-1940)

4.
5.

6.

7.

apare Gazeta oficialã a Revizoratului ªcolar a
judeþului Odorhei (1924-1940).

8. 1925, Gheorgheni, judeþul Harghita: apare
ªcoala ºi Familia.
9. 1926, decembrie, 22. Miercurea-Ciuc, judeþul
Harghita: apare Dacia, organ sãptãmânal de
criticã, social ºi cultural (român-maghiar),
redactor Dr. Vinteliu Bãruþiu. (1926-1928).
10. 1926, Odorheiu Secuiesc, judeþul Harghita:
1922, Sf. Gheorghe, judeþul Covasna: apare
apare Gazeta Odorheiului, bilingvã
Anuarul ªcolii Normale de Învãþãtoare
româno-maghiarã.
„Regina Maria” din Sf. Gheorghe, judeþul
11. 1927, Odorheiu Secuiesc, judeþul Harghita:
Treiscaune; director Blanche Ianculescu.
apare Poºta.
1922, Miercurea-Ciuc, judeþul Harghita: apare
Gazeta oficialã a judeþului Ciuc (1922-1940). 12. 1927, Odorheiu Secuiesc, judeþul Harghita:
apare ªcoala practicã (1927-1938).
1922, Miercurea-Ciuc, judeþul Harghita: apare
13. 1929, noiembrie, Sf. Gheorghe, Covasna:
Viaþa cercurilor culturale, ediþie bilingvã
apare Buletinul ASTRA - Despãrþãmântul
româno-maghiarã.
Central al judeþului Treiscaune, redactor Dr.
1923, Odorheiu Secuiesc, judeþul Harghita:
Ioan Vintilã. Reapare între anii 1938-1940,
apare Buletinul, respectiv Gazeta oficialã a
având ca redactor ºef pe Eugen Sibianu.
judeþului Odorhei (1923-1938).
14. 1929, Odorheiu Secuiesc, judeþul Harghita:
1924, Odorheiu Secuiesc, judeþul Harghita:
apare Harghita (1929-1939).

2. 1922, aprilie, Sf. Gheorghe, judeþul Covasna:
apare Gazeta oficialã a judeþului Treiscaune,
între anii 1922-1926, ediþie bilingvã românomaghiarã; în perioada 1926-1938, apare sub
denumirea Monitorul oficial al judeþului
Treiscaune; Redactor ºef Pompeiu Pop.
3.

secuime. De regulã, materialele erau semnate de
preoþii ºi învãþãtorii localnici, multe cu
pseudonime, bucurându-se de o atenþie deosebitã, datoritã sensibilitãþii faþã de situaþia specificã din zonã, dar ºi prezenþei în conducerea
publicaþiilor amintite a unor intelectuali nãscuþi
pe aceste meleaguri: Octavian Codru Tãslãuanu,
Ghiþã Popp, Romulus Cioflec, Nicolae Bogdan,
Nicolae Colan º.a.
În perioada 1921-2011, în judeþele Covasna ºi Harghita, au apãrut peste 90 de publicaþii în limba românã, dupã cum urmeazã:

27. 1934, Gheorgheni, judeþul Harghita: apare
Începuturi, (1934-1935).
28. 1935, Odorheiu Secuiesc, judeþul Harghita:
apare Gând nou.
29. 1935, Odorheiu Secuiesc, judeþul Harghita:
apare Gânduri, revistã literarã lunarã.
30. 1935, Odorheiu Secuiesc, judeþul Harghita:
apare Glas românesc în regiunea secuizatã.
31. 1935, Odorheiu Secuiesc, judeþul Harghita:
apare În regiunea secuizatã.
32. 1935, Odorheiu Secuiesc, judeþul Harghita:
apare ªcoala satului din Secuime,
(1938-1940).
33. 1935, decembrie, 1, Sf. Gheorghe, judeþul
Covasna: apare Oituzul, „gazetã independentã
de informaþie culturalã, socialã ºi politicã”, cu
apariþie sãptãmânalã, director fondator
Dr. Valeriu Bidu, redactor P. Simoiu
(1936-1938).
34. 1936, Sf. Gheorghe, judeþul Covasna: apare
Curierul grefelor, organ informativ de
susþinere ºi îndrumare profesionalã a juriºtilor.
Apare bilunar, director fondator C.D. Enescu,
redactor Ioan Ionescu, (1936-1937).
35. 1936, Odorheiu Secuiesc, judeþul Harghita:
apare Gazeta Odorheiului, „organ independent de informaþii”, apare sãptãmânal. Director
proprietar Ghe. N. Gârneþiu, (1936-1938).
36. 1944, septembrie. Sf. Gheorghe, judeþul
Covasna: apare Dezrobirea, „primul ziar
românesc în Ardealul eliberat”, prim-redactor
Valer Ceuca.
37. 1968, februarie, 22, Sf. Gheorghe: apare
sãptãmânalul Cuvântul Nou. (1968-2009)
Redactori ºefi Aurel Pop, Constantin Timaru,
Ioniþã Cristea, Dumitru Manolãcescu, Gabriel
Florescu. În perioada 2007-2009 a fost editat
de Fundaþia Cuvântul Nou.
38. 1968, februarie, 23, Miercurea-Ciuc, judeþul
Harghita: apare Informaþia Harghitei. În
perioada 1968-1989 redactori ºefi au fost: Ion
Moja, Dumitru Gota, Ioan Oancea ºi Teodor
Vancu. Între anii 1990-2007 a apãrut cu
denumirea Adevãrul Harghitei. Din 2007
revine la denumirea Informaþia Harghitei.
Redactor ºef Mihai Groza, redactor ºef adjunct Gheorghe Chiper.
39. 1968, Sf. Gheorghe, judeþul Covasna: apare
Rãdãcini, revistã ºcolarã editatã de Liceul nr.
1 din localitate (bilingvã, româno-maghiarã).
40. 1969, Tg. Secuiesc, judeþul Covasna: apare
Atomul, revistã ºcolarã editatã de Liceul nr. 1
din localitate.
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15. 1929, Topliþa, judeþul Harghita: apare Glasul
Cãlimanilor, redactor Petre Boþianu.
16. 1931, Miercurea-Ciuc, judeþul Harghita:
apare Þinutul secuiesc, parþial bilingvã
româno-maghiarã. Redactor ºef ing. Nicolae
Grigorescu, care era ºi preºedinte al Uniunii
Generale a Micilor Industriaºi, filiala
Miercurea-Ciuc, ºi secretar de redacþie Mihail
Munteanu, ziarist care a fãcut parte mult timp
din redacþia ziarului Epoca ºi din alte redacþii
bucureºtene.
17. 1931, Odorheiu Secuiesc, judeþul Harghita:
apare Justiþia.
18. 1931, Odorheiu Secuiesc, judeþul Harghita:
apare Secuimea, girant responsabil
Ghe. N. Gârneþiu (1931-1935).
19. 1932, noiembrie, 6, Sf. Gheorghe, judeþul
Covasna: apare La Noi - în judeþul
Treiscaune, Foaie politicã, economicã,
socialã, apare sãptãmânal, director
Dr. Vicenþiu Rauca-Rãuceanu.
20. 1932, ianuarie, Miercurea-Ciuc, judeþul
Harghita: apare ªcoala noastrã, „organ de
publicitate al Asociaþiei Învãþãtorilor din
judeþul Ciuc”, Comitetul de redacþie:
Petre Chircã - subrevizor ºcolar, Vasile Chele
- preºedinte, N. Nãstrãtescu - membru
(1932-1936).
21. 1933, ianuarie, Sf. Gheorghe, judeþul
Covasna: apare Era Nouã, revistã lunarã
editatã de Asociaþia Învãþãtorilor din judeþul
Treiscaune, redactori Ioan Stoenac, Nicolae
Vleja, Niþã Buzea º.a.
22. 1933, Miercurea-Ciuc, judeþul Harghita: apare
Viitorul Ciucului, director Nicolae Vãrgatu
(1933-1934).
23. 1934, Sf. Gheorghe, judeþul Covasna: apare
Neamul nostru, Foaie sãptãmânalã pentru
culturã, ºtiinþã ºi artã, director fondator I.N.
Þuþuianu, autorul lucrãrii Contribuþiuni la
Organizarea Cooperaþiei Agricole din
România. Din anul 1936, poartã subtitlul
„Foaie sãptãmânalã a românilor din Þinutul
secuizat, pentru propagandã naþionalã, culturã,
ºtiinþã ºi artã”, director I. Roºu.
24. 1934, Covasna: apare Flux. Mensual (lunar)
literar ºi critic, ediþiei îngrijitã de Ioan ªtefan
25. 1934, august, 19, Miercurea-Ciuc, judeþul
Harghita: apare Astra Ciucului, conducãtor
Constantin ªtefan Vicol, (1934-1936).
26. 1934, Miercurea-Ciuc, judeþul Harghita: apare
Þinuturi secuizate (1934-1940).
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41. 1969, Sf. Gheorghe, judeþul Covasna: apare
Izvorul, revistã ºcolarã editatã de ªc.
Profesionalã textilã, Sf. Gheorghe.
42. 1969, Odorheiu Secuiesc, judeþul Harghita:
apare Reflector, revistã ºcolarã editatã de
Liceul agricol din oraº.
43. 1970, Baraolt, judeþul Covasna: apare Busola,
revistã ºcolarã editatã de Liceul din localitate
(ºi în limba maghiarã).
44. 1970, Covasna: apare Cavalul, revistã ºcolarã
editatã de ªcoala generalã din
Voineºti-Covasna.
45. 1970, Odorheiu Secuiesc, judeþul Harghita:
apare Dumbrava minunatã, revistã ºcolarã
editatã de ªc. Generalã, Odorhei.
46. 1970, Tg. Secuiesc, judeþul Covasna: apare
Zorile, revistã ºcolarã editatã de Liceul nr. 2
din oraº.
47. 1970, Sf. Gheorghe, judeþul Covasna: apare
Aluta, anuarul Muzeului Judeþean Sf.
Gheorghe, ediþie bilingvã româno-maghiarã,
redactori Székely Zoltán, Árvany József,
Jecza Tibor, Kovács Sándor.
48. 1972, Miercurea-Ciuc, judeþul Harghita: apare
Harghita, Supliment politic, social, cultural al
ziarului Informaþia Harghitei.
49. 1972, Miercurea-Ciuc, judeþul Harghita: apare
Anii de ucenicie, revistã ºcolarã editatã de
Liceul nr. 2 din localitate.
50. 1974, Miercurea-Ciuc, judeþul Harghita: apare
Anuarul Muzeului din Cristuru Secuiesc,
redactori Nicolae Bucur ºi Molna Istvan.
51. 1977, mai, Sf. Gheorghe, judeþul Covasna:
apare Orizontul, Supliment social-politic, de
culturã ºi artã al ziarului Cuvântul Nou.
52. 1980, Miercurea-Ciuc, judeþul Harghita: apare
Acta Harghitensia, anuarul muzeelor din
judeþul Harghita, redactor responsabil Nicolae
Bucur.
53. 1989, decembrie, 26, Sf. Gheorghe, judeþul
Covasna: apare Înfrãþirea, Cotidian social-politic al judeþului Covasna. Au apãrut
numai patru numere bilingve. Paginile în
limba maghiarã cu titlul Háromszék. A fost
continuat de Cuvântul Nou, serie nouã.
54. 1991, Sf. Gheorghe, judeþul Covasna: apare
Covasna As, sãptãmânal, redactor ºef Mihai
Covaciu.
55. 1991, Miercurea-Ciuc, judeþul Harghita: apare
Curierul Poliþiei, publicaþie editatã de
Inspectoratul de Poliþie al Judeþului Harghita,
director fondator Mihai Sarca, redactor ºef,
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Mircea Nicolae Costruþ, redactor Ionel Simota
º.a.
56. 1992, Sf. Gheorghe, judeþul Covasna: apare
Oituzul, „foaia de cuget ºi simþire
româneascã”, lunar, în cuprinsul ziarului
Cuvântul nou, redactor Ioan Lãcãtuºu.
57. 1992, Sf. Gheorghe, judeþul Covasna: apare
Poliþia, revista trimestrialã editatã de
Inspectoratul de Poliþie al Judeþului Covasna,
director fondator Gheorghe Mãgureanu,
redactori Toma Roman, Mariana Orzea, Ivan
Nicolae, Veronica Boancã.
58. 1994, Miercurea-Ciuc, judeþul Harghita: apare
Focus, „jurnal independent al elevilor
Liceului Octavian Goga”, profesori
coordonatori Nicu Vrabie, Doru Dobreanu,
Nicoleta Grãdinariu, redactor fondator Sorin
Drãghici. Din noiembrie 1995, revista Focus
este afiliatã la L.T.J.R. (Liga Tinerilor
Jurnaliºti din România) fiind mai bine
structuratã pe domenii diverse.
59. 1994, octombrie, Miercurea-Ciuc, judeþul
Harghita: apare ªcoala noastrã, revistã
trimestrialã editatã de Asociaþia Cadrelor
Didactice din judeþul Harghita. Serie nouã,
continuând tradiþia publicaþiei cu aceeaºi
denumire din anul 1932. Director Nicu
Vrabie, redactori ºefi Doina Baltã ºi Ion Nete.
60. 1995, Covasna: apare Liceenii, revistã ºcolarã
editatã de Liceul „Kõrösi Csomo Sándor”,
profesori coordonatori Cornel Posea, Rodica
Bâgu, Doina Ungureanu.
61. 1995, Sf. Gheorghe, judeþul Covasna: apare
Anuarul Liceului „Mihai Viteazul”, redactor
responsabil prof. Luminiþa Cornea.
62. 1995, decembrie, 6, Sf. Gheorghe, judeþul
Covasna: apare Zbor înalt, revistã ºcolarã
editatã de ªcoala generalã „Nicolae Colan”
din Sf. Gheorghe, profesori coordonatori
Maria Solomon ºi Rodica Costache.
63. 1996, martie, Sf. Gheorghe, judeþul Covasna:
apare Stilou, revista Liceului „Mikes
Kelemen” din Sf. Gheorghe, prof.
coordonator Iuliana Nemeº.
64. 1996, mai, Sf. Gheorghe, judeþul Covasna:
apare Ecou, revista cu profil cultural-artistic a
Colegiului Naþional „Mihai Viteazul” din Sf.
Gheorghe, judeþul Covasna. Profesor
coordonator Luminiþa Cornea, elevi
redactori-ºef: Andra Bordoiu, Katalin Prunel,
Tatiana Scurtu, Rãzvan Sãdean. O selecþie din
poeziile elevilor apãrute în revistã, a constituit
volumul Cristale (2001).

Predania, foaia de atitudine creºtin-ortodoxã,
lunar, în cuprinsul ziarului Cuvântul nou, redactor Violeta Pãtrunjel.
76. 1999, Miercurea-Ciuc, judeþul Harghita: apare
Anuarul Colegiului Naþional „Octavian
Goga”, din Miercurea-Ciuc. Sloganul
publicaþiei: „Culturã, Cunoaºtere,
Descoperire, ªtiinþã”. Colectivul de redacþie
condus de profesorii Nicolina Kurcsakovszki
ºi Doru Dobreanu.
77. 1999, mai, Miercurea-Ciuc, judeþul Harghita:
apare Ecou, revistã ºcolarã editatã de Grupul
ªcolar Economic „Johannes Caioni”, prof.
coordonator Nicolae Bucur.
78. 2001, august, Sf. Gheorghe, judeþul Covasna:
apare Info Eurocarpatica, buletin de
informare al Centrului European de Studii
Covasna-Harghita, redactori Violeta
Pãtrunjel, Daniela Soros, Tiberiu Popescu ºi
Ioan Lãcãtuºu.
79. 2002, aprilie, Topliþa, judeþul Harghita: apare
Glasul Cãlimanilor, serie nouã; redactor – ºef
ing. Ilie Buzea.
80. 2002, iunie, 16, Covasna: apare Plai Mioritic
Covãsnean, Foaie de culturã ºi spiritualitate
editatã de Asociaþia Cultural-Creºtinã
„Justinian Teculescu”, redactor responsabil
Dumitru Furtunã, secretar de redacþie Ioan
Ovidiu Mãciucã.
81. 2003, februarie, Sf. Gheorghe, judeþul
Covasna: apare Contrapunct, revistã ºcolarã
editatã de Grupul ªcolar „Constantin
Brâncuºi” din Sf. Gheorghe, profesor
coordonator Rodica Pârvan, redactori
Lãcrãmioara Apostu, Nicolae Diaconu ºi
Gheorghe Costache. Din anul 2005 apare sub
denumirea Aventura cunoaºterii.
82. 2004, Sf. Gheorghe, judeþul Covasna: apare
Adolescent, revistã editatã la Colegiul
Naþional „Mihai Viteazul” din Sf. Gheorghe,
prof. coordonatori Adel Torok, Cristina
Viºan, redactor ºef Emil Pantelimon,
redactor-ºef adjunct Alexandru Ujvaroºi.
83. 2005, Miercurea-Ciuc, judeþul Harghita: apare
Observatorium Cultural, revistã editatã de
Centrul Cultural Judeþean Harghita,
apare trimestrial; redactori Nicolae Bucur,
P. Buzogány Árpád.
84. 2006, decembrie, Miercurea-Ciuc, judeþul
Harghita: apare Almanahul Grai Românesc /
2006, al Episcopiei Ortodoxe a Covasnei ºi
Harghitei, redactor responsabil Ioan Lãcãtuºu,
secretar de redacþie Erich-Mihail Broanãr.
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65. 1996, mai, Sf. Gheorghe, judeþul Covasna:
apare Protecþia civilã din judeþul Covasna,
revistã editatã de Statul Major de Protecþie
Civilã Judeþean.
66. 1996, septembrie, Sf. Gheorghe, judeþul
Covasna: apare Angvstia, revista de
arheologie, istorie, etnografie ºi sociologie,
anuar al Muzeului Naþional al Carpaþilor
Rãsãriteni ºi al Centrului Ecleziastic de
Documentare „Mitropolit Nicolae Colan”,
redactori responsabili Valeriu Cavruc ºi Ioan
Lãcãtuºu, redactori Dan Lucian Buzea ºi
Andrea Deak, secretar de redacþie Marius
Andrei Dãnilã ºi Erich-Mihail Broanãr.
67. 1996, Subcetate, judeþul Harghita: apare
Lyceum – Foaie pentru minte, inimã ºi
literaturã a elevilor de la Grupul ªcolar Industrial „Miron Cristea”, profesor
coordonator Doina Dobreau.
68. 1997, iulie, 1, Sf. Gheorghe, judeþul Covasna:
apare Bunã ziua, Covasna, redactori ºefi ºi
adjuncþi Lucian Bitai, Narcis Iordan ºi
Georgeta Dudaº. (1997-2000)
69. 1998, ianuarie, Vâlcele, judeþul Covasna:
apare Urcuº în zãri, buletin informativ
trimestrial al Asociaþiei Distroficilor Muscular
din România, redactor ºef Stelian Schipor,
redactor Ioan Tãmaº Delavâlcele.
70. 1998, ianuarie, Sf. Gheorghe, judeþul
Covasna: apare ªapca, Revista copiilor
ºmecheri, Liceul „Mihai Viteazul” din Sf.
Gheorghe.
71. 1998, martie, Sf. Gheorghe, judeþul Covasna:
apare Buletinul Ligii cultural-creºtine
„Andrei ªaguna” - tribunã a societãþii civile
româneºti din Covasna ºi Harghita, redactor
responsabil Ioan Lãcãtuºu, secretar de
redacþie Erich-Mihail Broanãr.
72. 1998, Miercurea-Ciuc, judeþul Harghita: apare
Aletheia, supliment cultural, în cuprinsul
cotidianului Adevãrul Harghitei, redactor
responsabil Mihai Groza.
73. 1999, aprilie, Miercurea-Ciuc, judeþul
Harghita: apare Grai Românesc, foaia de
spiritualitate ortodoxã a Episcopiei Covasnei
ºi Harghitei, preºedinte fondator, PS Ioan
Selejan, redactori Ioan Lãcãtuºu, Nicoleta
Ploºnea, Sebastian Pârvu, Ciprian Staicu,
Erich-Mihail Broanãr. ILCV.
74. 1999, decembrie, 12, Sf. Gheorghe, judeþul
Covasna: apare Monitorul de Covasna,
sãptãmânal, redactor ºef Lucian Bitai.
75. 1999, Sf. Gheorghe, judeþul Covasna: apare
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85. 2006, Miercurea-Ciuc: apare Rebreriana 10,
Sangidava, anuarul Centrului Cultural ºi al
editatã de ªcoala Generalã nr. 9 din
Fundaþiei Culturale „Miron Cristea” din
Miercurea-Ciuc, profesori coordonatori Doina
Topliþa, redactor responsabil Ilie ªandru,
Baltã, Liliana Mihalache ºi Carmen Miron
secretar de redacþie Vasile Gotea.
86. 2006, aprilie, Miercurea-Ciuc, judeþul
89. 2008, februarie, Sf. Gheorghe, judeþul
Harghita: apare Realitatea transilvanã, redacCovasna: apare cotidianul Realitatea
tor ºef Vasile Braic, redactori Claudiu Sere,
covãsneanã, redactor ºef Alina Negoiþã.
Ana Kovács.
90. 2009, octombrie, Sf. Gheorghe, judeþul
87. 2006, decembrie, 1, Sf. Gheorghe, judeþul
Covasna: apare Cuvântul nou, „sãptãmânal
Covasna: apare Adevãrul Covasnei. Începând
pentru minte, inimã ºi spirit românesc”; direcdin iulie 2007 denumirea publicaþiei cu
tor Mãdãlin Miron, redactor-ºef Adrian
apariþie sãptãmânalã a devenit Condeiul
Negulescu, redactori: Rusanda Pavel, Nicole
ardelean. La început sãptãmânalul a fost
Tudor, Cristina Andrei, Mihai Daniel.
editat de S.C. Tracia S.R.L., preºedinte prof.
ing. Maria Peligrad, iar din 2007 de Asociaþia 91. 2009, noiembrie, 2, Sf. Gheorghe, judeþul
„Noi Românii”, director executiv Ioan Mugur
Covasna: apare cotidianul Mesagerul de
Topolniþchi. Director fondator Doru Decebal
Covasna; director Maria Graur, redactori:
Feldiorean, director general Violeta Elena Caþa.
Horia C. Deliu, Ana-Maria Chiþu, Ana Alina
Costache.
88. 2007, iulie, Topliþa, judeþul Harghita: apare
Publicaþiile româneºti editate în cele douã
judeþe, între 1918-1940, îºi propun „sã acopere
golul reprezentat de lipsa publicaþiilor româneºti”,
„sã lupte pentru afirmarea mai puternicã a importanþei ºi rolului elementului românesc”, dar
ºi împotriva manifestãrilor ºovine ºi revizioniste
maghiare. Aproape toate sunt publicaþii sãptãmânale, iar câteva bilunare, având format mijlociu. Toate se declarã independente, aceasta ºi
explicã într-un fel apariþiile de scurtã duratã ºi
întreruperile din unele perioade. În redacþiile lor
au lucrat un numãr redus de ziariºti profesioniºti de
valoare incontestabilã: Theodor Ghindea, Aurel
Gociman, Theodor Atanasiu, Octavian Drobotã, I.N
Þuþuianu º.a. Semnau frecvent în coloanele ziarelor
amintite, principalele personalitãþi ale vieþii culturale româneºti ºi colaboratori din afara judeþului.
În acelaºi timp se remarcã abordarea frontalã ºi demnã a celor mai presante probleme cu
care se confruntau comunitãþile româneºti din
fostele judeþe Ciuc, Odorhei ºi Treiscaune: întãrirea administraþiei româneºti ºi integrarea zonei
în realitãþile socio-economice, culturale, politice
ºi administrative ale României Mari, consolidarea bisericii strãmoºeºti, sprijinirea învãþãmântului în limba românã, revitalizarea tradiþiilor româneºti, aducerea la matcã a românilor
maghiarizaþi etc. În coloanele ziarelor amintite
apãreau cu regularitate sinteze monografice, studii sociologice, etnografice ºi demografice, evocãri, portrete, reportaje, ºtiri, fotografii, toate
foarte importante în reconstituirea vieþii cotidiene ºi scrierea istoriei locale.
O privire generalã asupra conþinutului presei româneºti din fostele scaune secuieºti, apã-

rutã în perioada 1918-11940, permite formularea urmãtoarei aprecieri. Deºi inegale ca valoare, marcate de stângãciile de drum, de lipsa
ziariºtilor profesioniºti, ºi nu arareori de politicianism ºi de discursul naþionalist al vremii,
toate publicaþiile au ca numitor comun abordarea frontalã a celor mai presante probleme cu
care se confrunta populaþia româneascã din zonã,
preocuparea pentru propãºirea culturalã, economicã ºi socialã a acesteia, creºterea încrederii în
forþele proprii, revigorarea solidaritãþii º.a.
Dictatul de la Viena a condus ºi la încetarea apariþiei tuturor ziarelor ºi revistelor româneºti, odatã cu expulzarea redactorilor. La
Sfântu Gheorghe, primul oraº românesc din
Ardealul de nord, eliberat în septembrie 1944, a
apãrut ºi primul ziar în limba românã din Ardealul eliberat intitulat Dezrobirea.
Pânã la reorganizarea administrativ teritorialã din 1968, în zona Covsana-Harghita, nu
au apãrut ziare în limba românã (în afarã de
presa centralã, cele mai citite ziare erau cele
regionale din Braºov ºi Tg. Mureº). În primãvara
anului 1968, la Sf. Gheorghe ºi Miercurea-Ciuc
au apãrut ziarele Cuvântul Nou (redactori responsabili Timaru Constantin, Iosif Gajdo Petruþ)
ºi Informaþia Harghitei (redactori responsabili,
Mihai Filimon, Nicolae Bucur). Reluând tradiþia
presei româneºti din perioada interbelicã, în
noul context socio-politic, cele douã publicaþii
româneºti au adus servicii deosebite limbii române ºi românitãþii într-o zonã în care acestea au
avut atât de mult de suferit, dupã Dictatul de la
Viena. Exceptând „tributul” plãtit ideologiei ºi
practicii politice comuniste, o analizã atentã a

materialelor publicate în cele douã ziare, pe parcursul a douã decenii de apariþie neîntreruptã, va
reþine informaþii perene, practic o cronicã a localitãþilor din arcul intracarpatic. Atât în ziarele
la care ne referim, cât ºi în suplimentele socialpolitice ºi de culturã Orizont ºi Harghita, editate
de aceleaºi colective redacþionale - au apãrut cu
regularitate micromonografii folclorice, portrete
de creatori populari ºi de oameni ce obþineau
performanþe profesionale, pagini din istoria învãþãmântului, culturii ºi economiei locale, aspecte ale conveþuirii interetnice º.a.
În climatul de libertate de dupã decembrie
1989 asistãm la o „explozie” a numãrului de
publicaþii cotidiene, culturale, ºtiinþifice, ºcolare
etc, în limba românã ºi în limba maghiarã. Din
analiza conþinutului acestora rezultã cã, în cazul
publicaþiilor în limba românã din zonã, cenzura

politicã, de dinainte de 1989, a fost înlocuitã de
cenzura economicã, iar la publicaþiile maghiare,
aceeaºi cenzurã a fost înlocuitã de cea etnicã.
Existã o diferenþã foarte mare, în ceea ce priveºte asigurarea finanþãrii; în timp ce publicaþiile maghiare beneficiazã din plin de o consistentã susþinere financiarã, în calitatea lor de
publicaþii ale unei minoritãþi naþionale, cele româneºti din zonã, nu au putut rezista rigorilor
economiei de piaþã. În timp ce majoritatea publicaþiilor maghiare au o puternicã coloraturã
identitarã, cele româneºti, cu câteva excepþii, din
nevoia de a pãstra relaþii cordiale cu agenþii de
publicitate ºi, în speranþa atragerii unei pãrþi din
publicul cititor de limbã maghiarã, evitã abordarea frontalã a subiectelor care vizeazã pãstrarea ºi afirmarea identitãþii româneºti, în acest
areal din centrul României.

Anuarul „ANGVSTIA”

Î

n peisajul publicistic actual de facturã
ºtiinþificã, revista Angvstia beneficiazã
de o configuraþie distinctã, reprezentând rodul unui parteneriat durabil dintre douã
instituþii aflate cu sediul în Sfântu Gheorghe:
Centrul Ecleziastic de Documentare „Mitropolit
Nicolae Colan”, din cadrul Episcopiei Ortodoxe
a Covasnei ºi Harghitei ºi Muzeul Naþional al
Carpaþilor Rãsãriteni, din subordinea Ministerului Culturii ºi Patrimoniului
Naþional.
Editatã sub formã de anuar,
revista poartã numele unui castru roman din Breþcu - Angvstia - ºi se face purtãtoarea unei
continuitãþi, a unui mesaj ºtiinþific, cultural ºi de artã româneascã. Revista este ºi continuatoarea publicaþiei Aluta, editatã de fostul Muzeu Judeþean
Covasna din Sfântu Gheorghe.
Într-o nouã formã ºi cu
un nou mesaj, revista Angvstia
ºi-a propus sã cuprindã în paginile ei studii, articole din domeniul arheologiei, istoriei, sociologiei, etnografiei româneºti ºi educaþiei
muzeale, acordând prioritate cercetãrii realitãþilor din sud-estul Transilvaniei. Un important
reper în orientarea revistei îl reprezintã abordarea interdisciplinarã ºi pluridisciplinarã a

problematicii culturii ºi spiritualitãþii româneºti
din arcul intracarpatic, în decursul istoriei ºi în
contemporaneitate.
Notabil de remarcat este faptul cã majoritatea studiilor publicate în cuprinsul acestei reviste sunt prezentate în cadrul Sesiunii Naþionale
de Comunicãri ºtiinþifice „Românii din sud-estul
Transilvaniei. Istorie. Culturã. Civilizaþie”, manifestare ºtiinþificã care a depãºit nivelul local al
judeþelor Covasna ºi Harghita,
fiind un eveniment cultural cu
valenþe naþionale ºi în programul Sesiunii Anuale de Comunicãri ªtiinþifice a Muzeului Naþional al Carpaþilor Rãsãriteni.
În perioada 1996-2010,
au apãrut 15 numere din Angvstia, în ultimii ani, apãrând
numere disticte Angvstia – Arheologie – Etnografie – Educaþie Muzealã ºi Angvstia
Istorie. Primele trei numere ale
anuarului Angvstia au fost tipãrite la Editura Carpatica din
Cluj Napoca (cu generosul sprijin al dr. Gheorghe Lazarovici,
dr. Viorica Criºan ºi prof. univ. dr. Justinian
Petrescu); începând cu numãrul 4, a apãrut la
Editura Carpaþilor Rãsãriteni ºi apoi la editura
Angvstia din Sf. Gheorghe, redactori responsabili
fiind dr. Valeriu Cavruc ºi dr. Ioan Lãcãtuºu.
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În Angvstia nr. 1-12, au apãrut 507 de
studii ºi articole, din care: arheologie 90, istorie
214, etnografie 53, sociologie 54, recenzii 70,
alte articole (editoriale, note, discuþii, cronica
activitãþii) 49. Autorii acestor articole provin din
aproape 40 de oraºe (25 de judeþe) din þarã ºi din
Republica Moldova, Ucraina ºi Serbia. Dupã
frecvenþa apariþiilor, 128 de articole sunt semnate de autori din Sf. Gheorghe ºi judeþul Covasna, 94 de autori din Bucureºti, 73 din ClujNapoca, 61 din Miercurea-Ciuc ºi localitãþi din
judeþul Harghita, 47 din Tg. Mureº ºi judeþul

Mureº, 38 din Sibiu, 17 din Braºov, 15 din Buzãu.
Simpla parcurgere a titlurilor articolelor
publicate oferã imaginea unor sumare bogate ºi
interesante, prin conþinutul informativ ºi contribuþia adusã la cunoaºterea realitãþilor din arealul Carpaþilor de curburã, în istorie ºi contemporaneitate. Numerele din anuarul „Angvstia”,
completeazã în mod fericit problematica abordatã în celelalte publicaþii de culturã româneascã
ºi spiritualitate ortodoxã, reprezentând o modestã contribuþie la scrierea istoriei locale, regionale ºi de ce nu a celei naþionale.
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„Grai Românesc” - Foaie de spiritualitate
ortodoxã a Episcopiei Covasnei ºi Harghitei

P

rimul numãr al revistei Grai Românesc - Foaie de spiritualitate ortodoxã a Episcopiei Covasnei ºI
Harghitei, a apãrut în aprilie 1999. Articolul
„Ceea ce vezi scrie”, purtând semnãtura P.S.
Ioan ºi editorialul „Credinþã ortodoxã ºi grai
românesc în sud-estul Transilvaniei”- au constituit ºi constituie un adevãrat program editorial
al publicaþiei, prin care s-a realizat ºi se realizeazã scopul ºi obiectivele acesteia. Aºa cum
sublinia Vlãdica Ioan – preºedintele fondator al
publicaþiei – aceasta ºi-a propus sã fie „o cronicã
despre trecutul ºi prezentul bisericilor din Covasna ºi Harghita ºi credincioºii lor. (…) Vom
pune în paginã - grãia Vlãdica Ioan, la apariþia
revistei - lacrimile ºi suspinele acestora care se
mai aud ºi se vãd pe obrazul lor însângerat.
Pietrele ºi credincioºii ne vor spune despre vremuri peste care s-a aºternut uitarea”.
Urmând îndemnul P.S. Ioan, cei care au
publicat în paginile revistei Grai Românesc,
prin pana lor, s-au strãduit sã aducã „bucurie,
luminã ºi speranþã în sufletele cre dincio ºi lor”, pro punându-ºi „sã lumineze, sã mângâie
ºi sã în tã reascã nãdejdi de viitor ºi sã aducã în
casele credincioºilor Evanghelia lui Hristos
ºi cuvintele Sfinþilor Pãrinþi”. Printr-o te mei nicã înþelegere a „semnelor timpului”, prin
materialele publicate, foaia a încercat ºi se
strãduieºte sã rãspundã multiplelor întrebãri
„privind condiþia ºi destinul de creºtini
ortodocºi ºi de români trãitori în aceastã parte

de þarã, cu specificul sãu multietnic ºi pluriconfesional”.
Pãstrând un echilibru între trecut ºi prezent, redacþia revistei s-a preocupat sã promoveze „linia ºagunianã a presei bisericeºti ardelene continuatã strãlucit în perioada interbelicã
de condeieri luminaþi, în rândul cãrora s-au aflat
ºi ierarhii - cãrturari ºi publiciºti laici erudiþi, fiii
ai acestor meleaguri: patriarhul Miron Cristea,
mitropoliþii Nicolae Colan ºi Alexandru Nicolescu, episcopii Justinian Teculescu, Veniamin
Nistor, Emilian Antal, protopopii Elie Câmpeanu, Constantin Dimian, Dumitru Coltofeanu,
Aurel Nistor, Ioan Rafiroiu, Nicodim Belea,
precum ºi publiciºtii Octavian Codru Tãslãuanu,
Ghiþã Popp, Romulus Cioflec, Aurel Gociman,
Theodor Chindea, Octavian Dobrotã, Nicolae
Bogdan º.a.
Cu spiritul treaz la problemele vremii, sincronizându-se cu lumea dinamicã în care trãim,
foaia credincioºilor români ortodocºi din Covasna ºi Harghita s-a preocupat sã abordeze cu
obiectivitate ºi echilibru problemele importante,
dar ºi aspecte punctuale ale vieþii cotidiene, religioase ºi culturale din Eparhia noastrã, într-o
îmbinare organicã a perspectivei creºtin - ortodoxe cu filonul specific tradiþiei româneºti.
Prin conþinutul ºi mesajul articolelor sale,
revista Grai Românesc, se adreseazã „intelectualului ºi omului simplu deopotrivã, stabilind
un alt tip de comunicare, bazatã pe credinþa
ortodoxã ºi cultura sufleteascã. Aºa cum ne-a

Sfintele Altare cu Sfintele Taine ale Bisericii ºi
Sfânta Liturghie au constituit cãile ºi redutele de
„rezistenþã”, de împlinire spiritualã ºi duhovniceascã.
Printre prioritãþile colectivului redacþional
s-au aflat ºi problemele vizând afirmarea culturii
româneºti în medii multietnice prezervarea tradiþiilor populare, pãstrarea ºi conservarea monumentelor istorice bisericeºti ºi laice, aspecte
ale artei creºtine, portrete ale unor personalitãþi
locale clerici ºi mireni º.a. Un loc important în
paginile revistei l-a ocupat ºi îl ocupã aspectele
actuale ale relaþiei Bisericã – societate, Bisericã
– ºcoalã, Biserica ortodoxã ºi celelalte culte. Din
îndemnul ºi prin pilda P.S. Ioan, redacþia revistei
Grai Românesc, a urmãrit sã-ºi aducã contribuþia la instaurarea unui curs firesc al convieþuirii interetnice paºnice cu cei de altã etnie ºi
confesiune. Stimulând dialogul ºi cunoaºterea
reciprocã, am cãutat sã împiedicãm vrajba ºi
duºmãnia care sunt ºi nefireºti ºi necreºtineºti,
cãci modelul creºtin de trãire este cel al echilibrului, al adevãratei comuniuni cu Dumnezeu
ºi cu creaþia lui - omul. Prin aceasta ne facem
pãrtaºi cu toþii de prezenþa lui în aceastã lume,
descoperindu-ne deplin sensul istoriei, care
pentru creºtini nu este altul decât orientarea spre
Împãrãþia iubirii ºi a Luminii.
Aplicând învãþãturile bunilor ºi strãbunilor noºtri despre covârºitoarea importanþã ce-o
împlineºte limba în pãstrarea ºi dezvoltarea conºtiinþei de neam, precum ºi din binecuvântata
lucrare, ce a sãvârºit-o în aceastã privinþã, Sfânta
noastrã Bisericã, în paginile revistei, din îndemnul ºi cu implicarea nemijlocitã a P.S. Ioan,
redacþia a acordat spaþiul cuvenit „graiului românesc”. Pornind de la realitãþile din judeþele
Covasna ºi Harghita, în mai multe rânduri Vlãdica Ioan, ne-a amintit trista realitate conform
cãreia „un om care ºi-a uitat ºi pãrãsit limba este
aproape definitiv „desþãrat” ºi, chiar dacã trãieºte acasã la el devine strãin sieºi”. De aceea, cu
sprijinul ºi colaborarea unor condeie de valoare
din cele douã judeþe ºi din întreaga þarã, în foaia
Episcopiei Covasnei ºi Harghitei, limba românã
a fost prezentã aici, la izvoarele Oltului ºi Mureºului, în hainele ei de duminecã, iar spiritul
românesc, în ceea ce are el mai frumos, sãrbãtoresc, sãrbãtoare vãzutã ca prezenþã ºi întâlnire mai accentuatã cu Dumnezeu.
Într-o vreme când globalizarea tinde sã devinã o realitate palpabilã ºi, într-o lume secularizatã, preocupatã de problemele materiale,

ROMÂNII DIN COVASNA ªI HARGHITA

povãþuit mitropolitul Nicolae Colan, redacþia revistei a „propovãduit troiþa moºtenirii noastre
sfinte: iubirea de Lege, iubirea de limbã ºi iubirea de glie, militând pentru a face din revistã
amvon ºi din casa credinciosului bisericã”. Sub
îndrumarea Vlãdicului Ioan, tematica revistei a
fost adaptatã ºi înnoitã permanent, pentru a rãspunde aºteptãrilor unui public þinã atât de divers.
De menþionat faptul cã, între categoriile de cititori, un loc distinct îl ocupã copiii ºi tinerii, care
au devenit printre cei mai activi ºi statornici
colaboratori, în cadrul unor pagini rezervate în
exclusivitate lor, pagini rezervate sub genericul
„Ramuri de brad… speranþe ale graiului românesc”.
Având menirea de foaie ziditoare de suflet, revista a tratat teme de bazã ale învãþãturii
creºtine. Articolele cu tematicã creºtinã, în care
s-au abordat probleme de bazã ale teologiei ortodoxe, au fost semnate de P.S Ioan - în numãrul
unul al publicaþiei, din fiecare an s-a publicat
pastorala la praznicul învierii Mântuitorului
nostru Iisus Hristos, iar în numãrul patru pastorala cu prilejul naºterii Domnului. În cadrul
unor rubrici permanente, revista a pus în valoare
bogata moºtenire a tradiþiilor noastre strãmoºeºti
pe aceste meleaguri, aducând aminte generaþiilor actuale de „mai marii noºtri care ne-au
grãit cuvântul lui Dumnezeu”, cei care au contribuit la dãinuirea ortodoxiei ºi românismului în
localitãþile arcului intracarpatic, de faptul cã
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agresatã la tot pasul de nonvalori ºi nedreptãþi la
care, pentru credincioºii români din Episcopia
Ortodoxã a Covasnei ºi Harghitei, se adaugã
neliniºtile ºi frustrãrile legate de pãstrarea ºi
afirmarea identitãþii confesionale, lingvistice ºi
culturale, revista „Grai românesc”, cu smerenie
ºi responsabilitate, ºi-a propus sã fie o cronicã a
vieþii bisericeºti ºi culturale locale, dar ºi o punte
de legãturã a zonei cu þara ºi cu lumea, o gazdã
primitoare a unor interesante dezbateri prilejuite
de intrarea omenirii în mileniul trei.
Din paginile revistei nu au lipsit prezentarea cu regularitate a noilor apariþii editoriale,
în mod deosebit a lucrãrilor purtând semnãtura
intelectualilor din judeþele Covasna ºi Harghita,
punându-se astfel în evidenþã modesta contri-

buþie a acestora la îmbogãþirea patrimoniului
cultural naþional, ºi reprezentând, în acelaºi timp
un adevãrat „testament pentru urmaºi”, pentru ca
aceºtia sã vadã „cã am fost ºi cum am fost” ºi sã
continue munca noastrã pe ogorul limbii române
ºi a credinþei strãmoºeºti, în localitãþile Arcului
intracarpatic.
Începând cu nr. 2/1999, în paginile revistei
noastre apare rubrica „ªtiri din viaþa Eparhiei”,
iar dupã anul 2000, „Din agenda Înaltpreasfinþitului Ioan”. Din informaþiile conþinute în cuprinsul revistei Grai Românesc, ºi în mod deosebit în rubricile menþionate, aºa cum arãta Î.P.S.
Ioan, „urmaºii vor pune foaie peste foaie ºi vor
reconstitui istoria trãitã ºi înfãptuitã de noi”.
(O candelã în Carpaþi… p.p. 801-805)

Editura Eurocarpatica – 10 ani în slujba
culturii româneºti din Arcul Intracarpatic
2000-2010
Dr. Ioan LÃCÃTUªU,
Erich Mihail BROANÃR

E

ditura „Eurocarpatica”, a Centrului
European de Studii Covasna – Harghita, a fost înfiinþatã în anul 2000,
în Sf. Gheorghe. Editura ºi-a propus sã editeze
cu prioritate lucrãri privind istoria, cultura ºi
spiritualitatea româneascã ºi convieþuirea interetnicã din sud-estul Transilvaniei, indiferent de
domiciliu autorilor, precum ºi volume ce poartã
semnãtura unor intelectuali din Arcul Intracarpatic, indiferent de tematica acestora. Împreunã
cu editurile partenere: „Grai Românesc” a Episcopiei Ortodoxe a Covasnei ºi Harghitei,
„Angvstia” a Muzeului Naþional al Carpaþilor

Rãsãriteni, Arcuº a Centrului de Culturã Arcuº,
„România pur ºi simplu” din Bucureºti º.a., în
cei 10 ani de activitate, au vãzut lumina tiparului
peste 100 de volume ºi publicaþii de istorie laicã
ºi bisericeascã, teologie ortodoxã, etnografie,
demografie, sociologie, pedagogie, management,
matematicã, memorialisticã, volume de prozã ºi
poezie, monografii º.a. Volumele apãrute la Eurocarpatica ºi la editurile menþionate, în acest
prim deceniu de activitate, cu participarea nemijlocitã a redactorilor acesteia ºi cu sprijinul
unor generoºi sponsori, în primul rând a Î.P.S.
Pãrintele Arhiepiscop Ioan Selejan, poartã semnãturile unor distinse personalitãþi, membri ai
Academiei Române, cadre didactice universitare, cercetãtori, muzeografi, arhiviºti, dar ºi a
mai multor profesori, preoþi ºi alþi intelectuali
din judeþele Covasna ºi Harghita.
Deoarece majoritatea volumelor editate au
fost tipãrite în tiraje mici ºi nu au fost incluse în
reþelele naþionale de distribuire a cãrþilor, o bunã
parte dintre acestea pot fi consultate ºi pe Internet, pe site-ul Forumului Civic al Românilor
din Covasna, Harghita ºi Mureº:
www.forumharghitacovasna.ro.
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23. Românii în mass-media maghiarã din
Harghita ºi Covasna, de Ioan Lãcãtuºu, 2006;
24. Omagiu. Horia Colan la 80 de ani,
coordonator Ioan Lãcãtuºu, 2006;
25. Reqviem la moartea florilor de câmp, de
ªtefan Danciu, Sf. Gheorghe, 2007;
26. Limba românã. Exerciþii, teste ºi rezolvãri
pentru bacalaureat ºi testarea naþionalã, de
Cristina Viºan ºi Mioara Minculete,
Sf. Gheorghe, 2007;
27. Pelerinaj printre file, de Anthonia Amatti, Sf.
Gheorghe, 2007;
28. Arhivele româneºti între tradiþie ºi reformã,
de Diana Joiþa ºi Ioan Lãcãtuºu, Sf. Gheorghe,
2007;
29. Senioria cuvântului, de Nadia Cella Pop, Sf.
Gheorghe, 2007;
30. Teoreme ºi probleme specifice de geometrie,
de Nicuºor Minculete, Sf. Gheorghe, 2007;
31. A false „referendum” for gaining an already
existing autonomy, de Ioan Lãcãtuºu, Sf.
Gheorghe, 2007;
32. Un fals „referendum” pentru impunerea unei
autonomii anacronice deja existente, de Ioan
Lãcãtuºu ºi Ioan Solomon, Sf. Gheorghe,
2007;
33. Argumente împotriva autonomiei teritoriale
pe criterii etnice a aºa-zisului „Þinut secuiesc”,
de Ioan Lãcãtuºu, Sf. Gheorghe, 2008;
34. Cinstirea pãrinþilor, de preot Ioan Graure,
ediþie îngrijitã ºi prefaþã de Luminiþa Cornea,
Sf. Gheorghe, 2008;
35. Standardele arhivistice ale Consiliului
Internaþional al Arhivelor (2008), Seria
Arhivistica, de Federaþia Arhiviºtilor din
România, Sf. Gheorghe, 2008;
36. Aripi de cenuºã, de Ionel Simota,
Sf. Gheorghe, 2008;
37. Arhivele covãsnene – 55 de ani de existenþã
instituþionalã, de Raluca Andronic ºi Ioan
Lãcãtuºu, Sf. Gheorghe, 2008;
38. Aeras Aurea. Feþele unui veac, de Maria
Stoica, Sf. Gheorghe, 2008;
39. ªtiinþã, artã ºi comunicare din perspectivã
transdisciplinarã, de Roman Brânduºa ºi
Rãdiþa Palela, Sf. Gheorghe, 2008;
40. Frunze, gânduri, stihuri, antologie îngrijitã
de Ligia Ghinea ºi Maria Stoica,
Sf. Gheorghe, 2009;
41. Strategia managerialã de remodelare a
instituþiilor de stat, de Ioan Cojocaru º.a.,
Sf. Gheorghe, 2009;
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1. Reflexii, de Nicu Vrabie, Sf. Gheorghe, 2000;
2. Aurel Marc, Contribuþii la istoria Judeþului
Harghita, volum de studii ºi articole alcãtuit ºi
îngrijit de Ana Dobreanu ºi Ioan Lãcãtuºu,
Sf. Gheorghe, 2000;
3. Drama maghiarizãrii românilor din Covasna
ºi Harghita, de Maria Cobianu-Bãcanu, Sf.
Gheorghe, 2000;
4. De veghe la izvoare, de Nicolae Bucur, Sf.
Gheorghe, 2001;
5. Spiritualitate româneascã ºi convieþuire
interetnicã în Covasna ºi Harghita,
de Ioan Lãcãtuºu, Sf. Gheorghe, 2002;
6. Binecuvântatã a fost clipa…, de Ilie ªandru,
2002;
7. Casa cu salcâmi, de Ionel Simota, 2002;
8. Iaºul copilãriei mele, de Rodica
Weidner-Ciurea, Sf. Gheorghe, 2002;
9. Îngerul meu, de Ionel Simota, Sf. Gheorghe,
2003;
10. Structuri etnice ºi confesionale în judeþele
Covasna ºi Harghita, de Ioan Lãcãtuºu,
(rezumatul tezei de doctorat), Sf. Gheorghe,
2003;
11. Jurnal de front al unui cavalerist, de Stelian
Florescu, Sf. Gheorghe, 2003;
12. Egalitãþi ºi inegalitãþi geometrice în triunghi,
de Minculete Nicuºor, Sf. Gheorghe, 2003;
13. Al cincilea anotimp, de Anthonia Amatti,
Sf. Gheorghe, 2004;
14. Sub semnul eternitãþii, de Nicu Vrabie,
Sf. Gheorghe, 2004;
15. Cuvinte întrupate, Asociaþia Cenaclului
Literar „Buna Vestire”, Sf. Gheorghe, 2004;
16. O stafie bântuie prin Ardeal, de Ilie ªandru,
Sf. Gheorghe, 2005;
17. Triptic spiritual, de Anthonia Amatti,
Sf. Gheorghe, 2005;
18. O victimã a extremismului maghiar.
Aºezãmântul „Sfântul Iosif” din Odorheiu
Secuiesc, de Ilie ªandru, Sf. Gheorghe, 2006;
19. La poalele ochilor tãi, de Ionel Simota,
Sf. Gheorghe, 2006;
20. Veºnicia trecerii, de Ion Ciurea,
Sf. Gheorghe, 2006;
21. Turnul tãcerii: cele mai frumoase poezii, de
Ionel Simota, Sf. Gheorghe, 2006;
22. Istorie ºi arhivisticã în Arcul Intracarpatic, de
Dan Vasile Baicu, volum de studii ºi articole
alcãtuit ºi îngrijit de Adina Fofircã ºi Ioan
Lãcãtuºu, Sf. Gheorghe, 2006;
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42. Muntele bãlai, de Mihai Constantinescu,
Sf. Gheorghe, 2009;
43. Ipostaze lirice, antologie îngrijitã de Maria
Stoica ºi Ligia Ghinea, Sf. Gheorghe, 2009;
44. Desculþ printre cuvinte, de Ionel Simota,
Sf. Gheorghe, 2009;
45. Floarea de iasomie, de ªtefan Danciu,
Sf. Gheorghe, 2009;
46. Ultimul romantic, de Baubec Izet,
Sf. Gheorghe, 2009;
47. Românii în mass-media maghiarã din
Harghita ºi Covasna. Volumul II (2006-2009),
de Ioan Lãcãtuºu, Sf. Gheorghe, 2009;
48. Despãrþãmântul Central Judeþean
Miercurea-Ciuc al Astrei. Despãrþãmântul
Covasna-Harghita al Astrei, de Nicu Vrabie
ºi Constantin Costea;
49. Personalitãþi ale oraºului Covasna, de Ioan
Lãcãtuºu, Luminiþa Cornea ºi Ioan Luca,
Sf. Gheorghe, 2009;

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

1.
2.

3.
4.
5.

50. Cuvinte de iubire ºi luminã, de Pr. Ioan
Tãmaº Delavâlcele, Sf. Gheorghe, 2010;
51. Poems of my soul / Poeme de suflet, antologie
îngrijitã de Adriana Barabaº ºi Ligia Ghinea,
Sf. Gheorghe, 2010;
52. Din dor de casã ºi de tine, de Tatiana Scurtu,
Sf. Gheorghe, 2010;
53. Paharul de vorbã, de Micea Valer Stanciu,
Sf. Gheorghe, 2010;
54. România uitatã, de Constantin Mustaþã,
Sf. Gheorghe, 2010;
55. Muzeul „Asociaþiunii” (1905-1950),
de Ana Grama, Sf. Gheorghe, 2010;
56. Români sudtransilvani în secolul al XIX-lea.
Structuri socio-profesionale: Economi.
Negustori, de Ana Grama, prefaþã de Gelu
Neamþu, Sf. Gheorghe, 2010;
57. Ana Grama, cercetãtor etnomuzeograf ºi
arhivist, la 70 de ani, ediþie îngrijitã
de Ioan Lãcãtuºu, prefaþã de Ligia Fulga,
Sf. Gheorghe, 2010.

II. Publicaþii apãrute la Editura Eurocarpatica
a Centrului European de Studii Covasna-Harghita
Buletinul Ligii Cultural-Creºtine „Andrei ªaguna”, vol. II, 2002;
Buletinul Ligii Cultural-Creºtine „Andrei ªaguna”, vol. III, 2006;
Buletinul Ligii Cultural-Creºtine „Andrei ªaguna”, vol. IV, 2009;
Info Eurocarpatica, Buletinul Centrului European de Studii Covasna-Harghita, nr. 1-5;
Plai mioritic covãsnean, 2002;
Focus, Revista Colegiului Naþional „Octavian Goga”, Miercurea-Ciuc, nr. 1 / 2009;
Anuarul Colegiului Naþional „Octavian Goga”, Miercurea-Ciuc, nr. 1 / 2009;
The Albatross, Sf. Gheorghe, nr. 1 / 2010.

III Volume ºi publicaþii apãrute la edituri partenere cu implicarea
Centrului European de Studii Covansa-Harghita ºi a
Centrului Ecleziastic de Documentare „Mitropolit Nicolae Colan”
A. Editura Grai românesc a Episcopiei Ortodoxe a Covasnei ºi Harghitei
(coordonator Î.P.S. Ioan Selejan)
Slujind biserica ºi neamul, de Pr. Gheorghe 6. O candelã în Carpaþi – 15 ani de la înfiinRãþulea, Miercurea-Ciuc, 2002;
þarea Episcopiei Ortodoxe a Covasnei ºi
Românii din Covasna ºi Harghita, de Ioan
Harghitei, 2010, tipãritã cu binecuvântarea,
Lãcãtuºu, Vasile Lechinþan ºi Violeta
sprijinul ºi coordonarea IPS Ioan Selejan,
Pãtrunjel, Miercurea-Ciuc, 2003,
îngrijitorii ediþiei Ioan Lãcãtuºu, Nicoleta
volum apãrut cu binecuvântarea, sprijinul ºi
Ploºnea, 2010;
coordonarea P.S. Ioan Selejan;
7. Grai Românesc, Foaie de spiritualitate
Patriarhul Miron Cristea, de Ilie ªandru,
Miercurea-Ciuc, 2008;
ortodoxã a Episcopiei Ortodoxe a Covasnei
Un monument reînviat. Biserica Ortodoxã
ºi Harghitei, nr. 1-46 / 1999-2010, redactor
Sfinþii Apostoli Petru, Pavel ºi Andrei, Emil
fondator P.S. Ioan, redactor Nicoleta
Pop, Valeria Pop, 2009;
Ploºnea, tehnoredactor Pr. Sebastian Pârvu;
O cãlãtorie cu Maica Domnului, de Varahil
8.
Almanahul Grai Românesc / 2006, MierI. Jitaru, ediþie îngrijitã ºi completatã de Ilie
curea-Ciuc, 2006, redactor responsabil Ioan
ªandru, 2009;
Lãcãtuºu, tehnoredactor Erich-Mihail Broanãr.

2.
3.
4.
5.

1.

2.

3.
4.

B. Editurile „Carpaþii Rãsãriteni” ºi „Angvstia” ale Muzeului Naþional
al Carpaþilor Rãsãriteni, din Sf. Gheorghe (director Valeriu Cavruc):
1. Angvstia, nr. 1-13, anuarul Muzeului Naþional al Carpaþilor Rãsãriteni ºi al Centrului
Ecleziastic de Documentare „Mitropolit Nicolae Colan”, 1996-2006, redactori
responsabili: Dr. Valeriu Cavruc ºi Dr. Ioan Lãcãtuºu;
2. O paginã din istoria Bisericii ºi a Neamului, de Aurel Nistor, volum alcãtuit ºi îngrijit de
Ioan Lãcãtuºu, Sf. Gheorghe, 1999;
3. Pentru neam ºi pentru lege. Cuvântãri ºi predici, de Justinian Teculescu, reeditare, ediþie
îngrijitã de Luminiþa Cornea, Sf. Gheorghe, 2006;
4. Teculeºtii din neam în neam, de Luminiþa Cornea, Constantin Catrina, Ioan Lãcãtuºu, Sf.
Gheorghe, 2008, apãrut cu binecuvântarea P.S. Ioan Selejan.
C. Editura „Arcuº” a Centrului de Culturã Arcuº
(directori: Petre Srãchinaru, Dan Manolãchescu, Kapacz Atilla):
1. Familia etnic mixtã. Judeþul Covasna, de Lily Rain, 2001;
2. Români sudtransilvani în secolul al XIX-lea. Judeþul Covasna. Contribuþii documentare,
de Ana Grama Brescan, 2007;
3. Romulus Cioflec – un ardelean pe drumurile lumii, ediþie îngrijitã de Luminiþa Cornea, 2007;
4. Mãrturii despre oameni ºi locuri din Carpaþi, de Nicu Moldovan, volum îngrijit de Dan
Manolãchescu ºi Ioan Lãcãtuºu, 2008;
5. Micromonografiile bisericilor ortodoxe din localitãþile: Dobârlãu, Tg. Secuiesc, Sf.
Gheorghe, Breþcu, Întorsura Buzãului, Vâlcele, Valea Mare, Mãrcuº, Chichiº, Covasna,
Zagon editate în cadrul programului „Interculturalitatea transilvanã”, coordonatorii
colecþiei Petre Strãchinaru, Dan Manolochescu ºi Atilla Kopocz.
D. Editura „România pur ºi simplu”, din Bucureºti
(directori Cristian Ghica ºi Dorin Pârvu):
Originea secuilor ºi secuizarea românilor,
despre soarta românilor din Harghita ºi
de G. Popa-Lisseanu (reeditarea ediþiei din
Covasna, de Ioan Longin Popescu, 2006;
1941), volum îngrijit ºi prefaþat de Ioan
6. Românii la contactul dintre culturi, Maria
Lãcãtuºu ºi Vasile Lechinþan, postfaþã de
Cobianu-Bãcanu, 2006;
Dr. Ioan Ranca, 2003;
7. Românii din judeþul Ciuc în perioada
Tendinþe de enclavizare a unui spaþiu
interbelicã, de Costel-Cristian Lazãr, 2007;
românesc. Covasna-Harghita, de Ioan
8. Dãinuire româneascã în Covasna ºi HarLãcãtuºu, 2004;
ghita, de Ioan Lãcãtuºu, Bucureºti, 2007;
„Chestiunea Transilvaniei” versus „Pro9. Antiromânismul moderat ºi radical, de
blema transilvanã”, de Zeno Milea, 2004;
Zeno Milea, Bucureºti, 2007;
Transilvania de Nord-Est. 1944-1952, de
10. Românii în faþa provocãrilor secolului XXI,
Petre Þurlea, 2005;
de Maria Cobianu-Bãcanu, 2009;
O Insulã a ªerpilor în centrul României –
11. Nu, nu, niciodatã, de Gheorghe Olteanu, 2010.
E. Volume apãrute la alte edituri cu sprijinul Editurii Eurocarpatica
Poezii populare, de Dimitrie Cioflec, ediþie 5. Personalitãþi din Covasna ºi Harghita, de
îngrijitã ºi prefaþatã de Luminiþa GraureIoan Lãcãtuºu, Editura Carpatica,
Cornea, postfaþã de Ioan Lãcãtuºu, redactor
Cluj-Napoca, 1998;
Petre Strãchinaru, Sf. Gheorghe, 1994;
6. Un nume pentru istorie – Patriarhul Elie
Omagiul Mitropolitului Nicolae Colan
Miron Cristea, de Ilie ªandru ºi Valentin
(1893-1993), Facultatea de Teologie
Borda, Casa de Editurã „Petru Maior”, Tg.
Ortodoxã, Cluj-Napoca, 1995, volum
Mureº, 1998 (colaboratori Ioan Lãcãtuºu ºi
îngrijit de Pr. prof. Alexandru Moraru;
Dorel Marc);
Identitate ºi culturã la românii din secuime, 7. S.O.S – românii din Covasna ºi Harghita,
de Ioan Lãcãtuºu, Editura Carpatica,
de Maria Cobianu Bãcanu, Editura Petru
Cluj-Napoca, 1995;
Maior, Târgu Mureº, 1998 (postfaþã Ioan
Lãcãtuºu);
Buletinul Ligii Cultural-Creºtine „Andrei
ªaguna”, vol. I, 1998, Casa de Editurã
8. Ghiþã Popp, un condamnat politic în
„Petru Maior”, Tg. Mureº;
arhivele serviciilor secrete, de ªerban
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Madgearu, Editura Paideia, Bucureºti,
1998;
9. Românii ºi secuii, de Ioan I. Russu, ediþie în
limba francezã, Cluj-Napoca, 1998;
10. Vidacutul sub aripa timpului de Constantin
Costea, Gheorgheni, 2002 (postfaþã Ioan
Lãcãtuºu);
11. Topliþa Românã vatrã de istorie, vatrã de
ortodoxie, de Traian Duºa, Târgu Mureº,
2006 (referinþã Ioan Lãcãtuºu);
12. Comunitãþi etnice ºi elite locale, de Codrina
ªandru, Editura Universitãþii „Transilvania”
din Braºov, 2007;
13. Structuri etnice ºi confesionale în judeþele
Covasna ºi Harghita, de Ioan Lãcãtuºu,
Editura „Petru Maior”, Tg. Mureº, 2008,
14. Mitropoliþi ai Ardealului. Andrei ªaguna
(1808-1873). Biobibliografie, Seria
Personalia nr. 23, ediþie îngrijitã de Bogdan
Andreescu, Biblioteca ASTRA, Sibiu,
2008;

NOIEMBRIE 2011
15. Mitropoliþi ai Ardealului. Nicolae Colan
(1893-1967). Biobibliografie, Seria Personalia nr. 25, ediþie îngrijitã de Bogdan
Andreescu, Biblioteca ASTRA, Sibiu, 2009;
16. De meditat împreunã, de Pr. Ioan Tãmaº,
Editura ZAKA Edit, Sfântu Gheorghe, 2009
(Ioan Lãcãtuºu, În loc de Prefaþã);
17. Cartea satului Valea Mare, de Ioan I.
Rãchiþan, Bucureºti, 2001 (postfaþã Ioan
Lãcãtuºu);
18. Analele ªcolii Generale cu clasele I-VIII
„Nicolae Colan” din Sf. Gheorghe, judeþul
Covasna, coordonator profesor Vasile
Stancu, Sf. Gheorghe, 2004 (colaborator
Ioan Lãcãtuºu);
19. Însemnãri de dincolo de hotarul pus între
fraþi, de Mihai Filimon, Tg. Mureº, 2004
(Postfaþã Ioan Lãcãtuºu);
20. Sangidava, nr. 1/2007, 2/2008, 3/2009,
anuarul Centrului de Culturã Topliþa ºi a
Fundaþiei Culturale „Miron Cristea”.
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O lucrare de excepþie –
Românii din Covasna ºi Harghita

Prezentând aceastã monumentalã ºi temeinicã
monografie a Eparhiei Covasna ºi Harghita, cred cã
trebuie recomandatã în primul rând centrelor eparhiale ºi marilor biblioteci din þarã, poate chiar ºi unor
parohii cu posibilitãþi financiare mai bune.
Monografia patronatã de vlãdica Ioan de la
Miercurea-Ciuc constituie un exemplu demn de
urmat ºi pentru alþi ierarhi, cãci orice eparhie din
patriarhia Românã (ºi chiar din diaspora) are
nevoie de o asemenea monografie detailatã – pe
parohii – în vederea cunoaºterii cât mai temeinice
a trecutului fiecãruia. Dacã o eparhie nouã, cu personal puþin, cu posibilitãþi financiare reduse, a
putut realiza o asemenea operã, cu atât mai mult se
cuvine ca celelalte eparhii – cu trecut mult mai
îndelungat – cu Facultãþi de Teologie la centrele
eparhiale (deci cu un personal „calificat” pentru
cercetãri istorice) – sã iniþieze publicarea unor
monografii eparhiale. Iar preoþii parohi ar trebui
obligaþi sã-ºi întocmeascã propria monografie a
parohiei (ºi filialelor) pe care le pãstoresc.
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Sfinþitul Ioan Selejan, adevãrat „apostol între neamuri” ºi „ctitor” al atâtor biserici, aºezãminte
monahale ºi culturale în eparhia pe care o pãstoreºte. Iar monografia de care ne ocupãm, apãrutã cu binecuvântarea Sa, este rezultatul muncii
entuziaste pe care au desfãºurat-o, ani de zile, cei trei
autori ºi colaboratorii lor, în primul rând profesorul
dr. Ioan Lãcãtuºu, adevãrat „apostol” al culturii ºi
istoriei româneºti pe acele meleaguri.
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ncredibil, dar adevãrat! Tânãra Episcopie a Covasnei si Harghitei, înfiinþatã în 1994, a reuºit sã dea la luminã
cea mai bunã monografie eparhialã din toatã
Patriarhia Românã! Este adevãrat cã în ultimele
decenii aproape toate eparhiile au publicat monografii care urmãreau sã evidenþieze diverse
aspecte referitoare la istoria, cultura ºi arta bisericeascã din eparhia respectivã.
Monografia de la Miercurea-Ciuc se deosebeºte, însã, de acelea, în sensul cã pe lângã
câteva studii istorice consacrate zonei respective, semnate de reputaþi istorici (între care aº
menþiona pe acad. Nicolae Edroiu, de la Universitatea din Cluj, fiu al judeþului Covasna), ea
prezintã absolut toate parohiile ortodoxe româneºti din cele douã judeþe, cu informaþii istorice despre fiecare, cu oamenii de culturã originari din parohia (localitatea) respectivã sau cei
care au activat un numãr de ani acolo. Dar lucrul
cel mai remarcabil consider cã este prezentarea
evoluþiei demograficã a fiecãrei localitãþi (inclusiv cãtune), începând - la unele - din 1760,
pânã azi, din care rezultã cum a decurs procesul
de înstrãinare a credincioºilor români din actualele judeþe Covasna ºi Harghita.
Bisericile - mai ales cele declarate monumente istorice - sunt prezentate sub aspect
istoric, arhitectonic ºi pictural. Din hãrþile prezentate - ca ºi din text - aflãm cã între anii
1940-1944 au fost distruse aproximativ 25 de
biserici româneºti din zona respectivã.
Monografia eparhiei a apãrut în condiþii
grafice de excepþie, cu sute de fotografii (albnegru sau color), cu hãrþi, cu o bibliografie impresionantã. Nu poate fi trecut sub tãcere faptul
cã autorii au fãcut cercetãri minuþioase pe teren,
s-au cercetat arhive ºi protocoale parohiale, ca ºi
periodicele care au apãrut în cele douã judeþe
dupã 1918. Lucrarea se încheie cu rezumate în
limbile englezã ºi francezã, dar ºi cu obiºnuitul
„ªematism” (specific eparhiilor ardelene) al celor 60 de parohii ºi 3 mãnãstiri din Covasna ºi 52
de parohi, cu 7 mãnãstiri ºi schituri din Harghita.
O vorbã din bãtrâni spune cã „omul sfinþeºte locul”. În cazul nostru, viaþa bisericeascã
ortodoxã care pulseazã în judeþele pomenite a
fost „sfinþitã” prin munca neobositã ºi rodnicã pe
care o desfãºoarã acolo, de numai 9 ani, Prea

Pr. prof. dr. Mircea PÃCURARIU,
Membru corespondent al Academiei Române
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Recenzii asupra volumului
„Pe cãrarea Raiului –
convorbiri duhovniceºti cu
Înaltpreasfinþitul Ioan”

Dialog viu, folositor
ºi binecuvântat
Stelian GOMBOª,
doctorand în teologie, Bucureºti

C

artea Pe cãrarea Raiului - Convorbiri duhovniceºti cu Înaltpreasfinþitul Ioan (autor: Luminiþa
Cornea, Editura „Casa Cãrþii de ªtiinþã”, ClujNapoca, 2010, 97 de pagini), care cu adevãrat
zideºte, a venit ca un dar duhovnicesc de Crãciun, din partea protagoniºtilor ei, adicã a Înaltpreasfinþitului Pãrinte Ioan Selejan – Arhiepiscopul
Covasnei ºi Harghitei ºi a doamnei profesoare de
limbã, grai ºi cuget românesc Luminiþa Cornea –
care a purtat un viu, folositor ºi binecuvântat dialog duhovnicesc cu Arhiereul, demn ºi destoinic
ori pilduitor. (…)
Ataºatã fiind Bisericii, doamna profesoarã
Luminiþa Cornea încearcã în acest volum sã-ºi
lãmureascã anumite întrebãri despre locul, rostul
ºi menirea omului pe acest pãmânt. Cãutarea
unor rãspunsuri la multele ºi variatele probleme
care o preocupã ºi o frãmântã au determinat-o sã
se îndrepte ºi sã se adreseze unui ales pãrinte
duhovnicesc, în persoana Arhiepisopului Ioan.
Cu alte cuvinte, cartea de faþã este rezultatul
acestor întrebãri ºi cãutãri ºi, totodatã, o mãrturie
vie cã intelectualul roman, omul de culturã, doreºte sã se apropie din ce în ce mai mult de
Dumnezeu ºi de Împãrãþia Sa Cea Sfântã ºi
Veºnicã. Aº mai adãuga cã aceastã lucrare recupereazã ºi recapituleazã o mãrturisire de credinþã
a cãrturarului, având în vedere mediul în care au
trãit, au crescut ºi s-au format generaþii întregi de
intelectuali români înainte de anul 1990. Este ºi
cazul autoarei volumului de faþã, în care dialogul
cu un adevãrat pãrinte duhovnic “lasã în suflet
multã pace ºi luminã. Este lumina care ne cãlãuzeºte pe cãrarea Raiului, dacã i-am pãtruns
înþelesul. Cu cât vom pricepe mai bine sem-

nificaþia, lumina va pune stãpânire pe sufletul
nostru, înfrumuseþându-l. Glasul ierarhului duhovnic reprezintã lumina care ne acoperã cu
harul sãu. Sãmânþa aruncatã va rãsãri ºi va supravieþui, dacã vom avea grijã sã nu-i tãiem
rãdãcina – credinþa. Lumina strãbate în întuneric. Vãzând-o, ne entuziasmãm, ne înflãcãrãm, dar este necesar sã luãm aminte asupra ei,
sã-i pãtrundem înþelesul, semnificaþia. Cuvintele
Înaltpreasfinþitului Pãrinte Ioan – Arhiepiscop al
Episcopiei Ortodoxe Române a Covasnei ºi
Harghitei – sunt cuvinte pline de încãrcãturã
duhovniceascã, pe înþelesul tuturor, dar cu profunde semnificaþii. Înaltpreasfinþia Sa este întruchiparea ierarhului adevãrat, apropiat de popor,
aflat mereu între enoriaºi. Are darul de a zidi pe
fiecare om cu un cuvânt bun, conducându-l spre
lumina cunoaºterii adevãrului, deoarece nu este
om care sã meargã prin întuneric ºi sã nu doreascã sã-i aparã în priviri lumina. Cum? Calea
cea mai importantã este dialogul, convorbirea cu
duhovnicul. O astfel de convorbire redã în cartea
de faþã, prin dialogul cu Înaltpreasfinþitul Pãrinte
Arhiepiscop Ioan al Covasnei ºi Harghitei,
având în vedere subiecte ºi teme de larg ºi real
interes, cum ar fi: „Sã deschidem uºa sufletului
nostru”, „Oamenii cinstitori de Dumnezeu ºi de
aproapele”, „Nevoia rugãciunii – adânc sãpatã în
inima omului”, „Cuvinte despre cinstirea icoanelor”, „Cinstirea Sfintei Cruci”, „Despre Sfânta
Liturghie”, „Cinstirea Maicii Domnului”, „Învãþãturi la diverse pericope evanghelice”, „Despre
sfinþi”, „Tâlcuirea înþelesului unor pilde, legende, proverbe”… „Am pornit în a scrie rândurile
de faþã de la dialogurile susþinute de Î.P.S. Ioan
cu reporteri ai mass-mediei româneºti. De fie-

veche ºi de texte religioase, Doamna Profesoarã
Luminiþa Cornea a editat ºi a reeditat volume ºi
scrieri ale unor vrednici preoþi ºi ierarhi. Mã
gândesc, în mod special, la cartea preotului Ioan
Graure Cinstirea pãrinþilor ºi la reeditarea volumului Pentru neam ºi pentru lege al Episcopului Justinian Teculescu.
În încheiere vom afirma ºi susþine cu toatã
convingerea cã prin publicarea acestor convorbiri duhovniceºti cu un cunoscut, recunoscut ºi
renumit ierarh ºi slujitor al Bisericii noastre,
strãmoºeºti ºi dreptmãritoare – Înaltpreasfinþitul
Pãrinte Arhiepiscop Ioan Selejan – cãruia îi
dorim sã aibã parte, în continuare, de mult spor ºi
de multe împliniri duhovniceºti, autoarea ne-a
fãcut un scump cadou sufletului ºi cugetului
nostru, al cititorilor, pentru care îi mulþumim în
mod deosebit, dorindu-i multã sãnãtate ºi mult
succes, în continuare.

Veniþi de luaþi luminã din luminã
Preot dr. Petru PINCA,
Blaj

C

artea Pe cãrarea Raiului, deºi abordeazã tematici teologice fundamentale, deci greoaie – care de-a lungul
istoriei au solicitat intens cele mai luminate minþi ale Bisericii (ierarhi, teologi, preoþi, precum
sfinþii Nicolae, Atanasie, Spiridon º.a.), ca sã
pomenim doar câteva nume de mare notorietate
ale veacului al IV-lea, cu contribuþii hotãrâtoare
la finalizarea lucrãrilor primului Sinod Ecumenic de la Niceea (325) – în opinia mea trece cu
notã maximã proba exigenþei pe care orice autor
ºi cartea sa o susþin în faþa cititorului. Unele
tematici comentate în prezenta carte, precum
cele referitoare la Sfintele icoane, Sfânta Cruce,
Maica Domnului, cu o pondere covârºitoare în
cultul ºi doctrina bisericii noastre, au prilejuit
de-a lungul istoriei nenumãrate controverse.
Cartea nu este elaboratã dupã documente
stãtute de arhivã, ci este un produs proaspãt, actual, conceput ºi elaborat în direct, la minut am
putea spune, din iniþiativa a doi foarte laborioºi
ostenitori în grãdina Domnului ºi a Maicii
Domnului. Este vorba despre Înalt Prea Sfinþitul
Ioan, Arhiepiscopul Covasnei ºi Harghitei ºi despre
prof. dr. Luminiþa Cornea din Sfântu Gheorghe.
Rezultatul respectivului dialog sau Convorbiri,
se citeºte cu mare interes ºi se gustã cu multã

plãcere, asemenea unui fruct delicios, proaspãt
cules din livadã.
Î.P.S. Arhiepiscop Ioan este unul din ierarhii de vârf ai bisericii ºi ai þãrii, un model de
slujitor valoros, modest, apropiat de popor, care
nu ºi-a lãsat mintea ºi ambiþiile omeneºti cãlãuzite ºi euforizate de aburii succesului efemer
ºi deºert, cuvântul fiindu-i întotdeauna în consonanþã cu fapta, adicã da ce este da ºi nu ce este
nu. La rândul ei, doamna profesoarã Luminiþa
Cornea, doctor în filologie, nãscutã ºi crescutã în
climatul de adâncã evlavie al unei familii preoþeºti – tatãl însuºi fiind un foarte pasionat ºi
talentat condeier – stãpâneºte cu uºurinþã ºi foloseºte cu abilitate terminologia religioasã ºi chiar
teologicã, înlesnind substanþial elaborarea cãrþii.
Parcurgând cuprinsul acestei cãrþi sau
convorbirile dintre cei doi autori, ne apare în
ochii minþii imaginea de la Stejarul Mamvri ºi
convorbirea pe care patriarhul Avraam a avut-o
cu Dumnezeu, ascuns sub chipul celor Trei tineri. Cartea este extrem de atractivã prin ineditul
ei, în sensul cã fiecare idee scoate la luminã un
lucru nou, sau altfel spus faþã de cum l-au spus
alþii. O carte de convorbiri emanã direct din
minte ºi din inimã, intervievatul exprimând gânduri ºi simþãminte în premierã. Între primele
tematici abordate este cea a pãcii, concret ilus-
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care datã, ascultând cuvintele de învãþãturã ale
Înaltpreasfinþitului Pãrinte Arhiepiscop Ioan,
rostite cu diferite prilejuri ºi ocazii, mi-au rãmas
în suflet explicaþii deosebite în legãturã cu diverse periscope din Sfintele Evanghelii ori sfaturi sau îndemnuri referitoare la diverse situaþii
de naturã duhovniceascã ºi bisericeascã” – dupã
cum afirmã autoarea, Doamna Profesoarã Luminiþa Cornea, din municipiul Sfântul Gheorghe, judeþul Covasna – care este profesoarã de
grai ºi limbã româneascã, dupã cum îi place
Înaltpreasfinþitului Pãrinte Arhiepiscop Ioan sã-i
numeascã pe profesorii de limbã ºi literaturã
românã. Îndelungata ºi de succes carierã didacticã ºi-a încununat-o cu publicarea tezei de
doctorat, cu titlul: „Locuþiuni verbale în romanul
istoric sadovenian – o abordare gramaticalã, stilisticã ºi poeticã”. Preocupatã fiind de cercetarea
filologicã ºi cea istoricã, de literatura românã
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tratã de cãtre Mântuitorul prin Fericirea a ºaptea:
„Fericiþi sunt fãcãtorii de pace, cã aceia fiii lui
Dumnezeu se vor chema”(Mt.V,9).
Î.P.S.Sa afirmã cã singura pace durabilã ºi
adevãratã este pacea în Hristos, deoarece între
oameni „au fost încheiate atâtea tratate de pace
de-a lungul istoriei, dar s-a vãzut în timp cã nu au
fost altceva decât false tratate de pace”(p.9).
Pacea mai poate fi realizatã ºi prin mijloace
caritative, adicã prin practicarea milei trupeºti ºi
sufleteºti, sãvârºite cu fapta ºi cu cuvântul, prin
susþinerea materialã ºi moralã a omului de lângã
noi. Aceastã idee este ilustratã prin pilda Samarineanului milostiv ºi este atribuitã calitãþii de
doctor a Sf. Evanghelist Luca, desigur, omul cel
mai în mãsurã sã înþeleagã ºi sã simtã „cât de
greu ºi cât de grav este sã fii rãnit ºi pãrãsit la o
margine de drum”( pag.12). De la învãþãtorul de
lege, care nu ºtia cine este aproapele, învãþãm cã
atunci când nu ºtim ceva, sã ne îndreptãm cãtre
Mântuitorul, Cel ce are rãspuns la toate întrebãrile. Î.P.S.Sa strãmutã cu abilitate, din mers,
pe „aproapele” de lângã noi, în noi înºine, chiar
în inima noastrã, dupã cuvântul Mântuitorului,
care, dupã Înviere, nu li se adreseazã apostolilor
cu cuvintele: „Rãmân alãturi de voi, lângã voi”,
ci le-a spus: „rãmân cu voi ºi în voi”.
O altã tematicã arzãtoare dezbãtutã în cuprinsul cãrþii este rugãciunea, care ar trebui sã ne
fie tovarãº de cãlãtorie pe întreg parcursul vieþii,
deoarece rugãciunea este pavãzã ºi zid de apãrare împotriva potrivnicilor, a primejdiilor ºi a
necazurilor. Pornind de la textul: „cãutaþi mai
întâi împãrãþia lui Dumnezeu ºi toate celelalte vi
se vor adãuga vouã”, Î.P.S.Sa îºi dovedeºte capacitatea de a selecta prioritãþile care ar trebui sã
ne preocupe ºi pe care ar trebui sã le abordãm în
viaþã, dând întâietate valorilor nemuritoare, fãrã
a neglija însã grija faþã de trup, ci dimpotrivã
realizând un paralelism perfect, armonios, echilibrat între grija faþã de trup ºi cea faþã de suflet,
cele douã componente ale întregului uman, spunând: „un trup nehrãnit este un trup bolnav, un
suflet fãrã rugãciune este ºi el slãbit” (pag.17).
Referitor la pomelnice, afirmã cã prioritare sunt pomelnicele ºi rugãciunile fãcute
pentru cei ce nu pot merge la bisericã. Într-o
atare situaþie ne asemãnãm celor patru care l-au
dus pe paraliticul din Capernaum cu targa în faþa
lui Iisus. In acest caz pomelnicul þine loc de
targã, iar Hristos din Sf. Cuminecãturã este acelaºi din Capernaum. În ceea ce priveºte prezenþa
icoanelor în ºcoli, spitale, penitenciare, primãrii
sau în alte instituþii publice, Î.P.S.Ioan afirmã cã
România este þara lui Dumnezeu, þara icoanelor,
în fiecare casã de român regãsindu-se o icoanã
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„pe peretele dinspre rãsãrit, fiind împodobitã cu
maramã, cu ºtergarul foarte frumos þesut în rãzboi, gãtitã cu fir de busuioc” (p.29).
Despre Sf. Cruce afirmã cã este „stindardul creºtinilor. Pãrinþii noºtri nu au pus nici un
alt semn pe turla bisericii decât Sf.Cruce”, ori se
ºtie cã biserica este asimilatã corãbiei lui Noe,
prin care seminþia umanã a fost trecutã din viaþã,
prin moartea potopului, la o nouã viaþã. ªi în
creºtinism biserica se comparã cu corabia lui
Noe ºi este protejatã de crucea suferinþelor lui
Iisus Hristos.
Spaþiul alocat acestui material nu ne permite sã despicãm firul în patru, nici mãcar sã
facem referiri cât de cât asupra fiecãrui subiect,
dar dupã parcurgerea întregului material, avem
credinþa ºi convingerea cã prezenta carte este
gânditã ºi lucratã la un nivel foarte înalt, absolut
profesionist, iar prin apariþia ei devine izvor ºi
document chiar pentru preoþii ce doresc sã-ºi
lãrgeascã orizontul profesional sau sã-ºi aprofundeze cunoºtinþele în mai multe discipline teologice precum Dogmatica, Morala, Liturgica, Studiile biblice (N. ºi V.Testament), I.B.U., I.B.O.R.
º.a., din fondul doctrinar al fiecãrei materii regãsindu-se citate elemente importante. Ori dacã
pentru preoþi ºi teologi este o carte de doctrinã,
pentru cititorul profan este o reconfortantã sursã de
meditaþie ºi recreare spiritualã. Fãrã sã exagerãm,
socotim cã deºi, de dimensiuni restrânse ca extensie sau volum, cartea este vastã prin varietatea
conþinutului ºi prin profunzimea ideilor cuprinse în
rãspunsurile date fiecãrei întrebãri.
Întreaga carte este ca o cale pavatã cu
nestemate de cea mai bunã calitate, care ne poartã paºii spre împãrãþia lui Dumnezeu. La fiecare
rãscruce, sau nou subiect adus în discuþie este
aºezat câte un indicator pe care scrie „cãtre împãrãþia lui Dumnezeu”.Toate drumurile sau tematicile, indiferent din ce direcþie vin, ne conduc
spre poarta raiului, iar tâlcuirea datã fiecãrui
subiect este atât de linã ºi de netedã încât paºii
cãlãtorului sau a cititorului care o parcurge, strãbat cu mult spor acest drum cu final fericit.
Cartea mai prilejuieºte un încântãtor popas
de recreare ºi de reflecþie asupra trecutului vieþii
noastre, dar mai ales asupra a ceea ce avem de
fãcut în viitorul nu prea îndepãrtat, când fiecãruia ne apare tot mai clar ºi tot mai aproape
tabloul propriului nostru apus de soare.
Obiºnuiesc ca pe unele cãrþi pe care le citesc
sã-mi notez anumite observaþii chiar între rândurile care-mi inspirã respectiva observaþie sau
pe marginea a filei. Le notez imediat ca sã nu le
uit (de regulã cu creionul ca sã le pot ºterge dupã
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ce, pe cele mai interesante mi le notez într-un caiet)
pentru folosirea lor într-un eventual material.
Pe lângã observaþiile, absolut pozitive, fãcute pe marginea acestei cãrþi, fiecare subiect
parcurs l-am notat cu binecunoscutul calificativ
academic: „Excepþional”, deºi ar fi trebuit sã mã
potolesc ºi sã nu notez nimic, deoarece întreaga
carte e de reþinut: nimic de elidat, nimic de
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completat ºi chiar nimic de comentat, deci, fãrã
cuvinte. În opinia noastrã cartea este un izvor
rãcoritor ºi lin curgãtor de apã vie, ce astâmpãrã
cu prisosinþã setea drumeþului vlãguit de arºiþa
ispitelor ºi de obstrucþiile vieþii pe care o trãim,
dar ºi o foarte hrãnitoare vitaminã pentru inimã
ºi minte, ce se consumã cu plãcere, ca o pâine
caldã, proaspãt scoasã din cuptor.

L

a sfârºitul anului 2010, la Editura Casa Cãrþii de ªtiinþã, din Cluj-Napoca,
a apãrut volumul Pe cãrarea Raiului.
Convorbiri duhovniceºti cu Înaltpreasfinþitul
Arhiepiscop Ioan al Covasnei ºi Harghitei, de
Luminiþa Cornea. Pentru toþi cei care îl cunosc ºi
îl preþuiesc pe „Episcopul din Carpaþi” ºi pe
distinsa autoare a volumului menþionat, o asemenea carte beneficiazã „din start” de un înalt
nivel de aºteptãri ºi o curiozitate intelectualã pe
mãsurã, iar lectura lucrãrii rãsplãteºte pe deplin
întreaga investiþie de încredere fãcutã „avant la
lettre”.
Este cunoscut faptul cã, succesul unei cãrþi
de interviuri este garantat de calitatea celor doi
interlocutori implicaþi în dialogul purtat pe marginea temelor abordate; pe de o parte, claritatea,
acurateþea ºi conþinutul întrebãrilor puse, iar pe
de altã parte, de calitatea, profunzimea ºi mesajul rãspunsurilor primite. Atunci când intervievatul este o mare personalitate, recunoscutã
pentru prestigiul ºi prestanþa sa publicã, autorul
întrebãrilor, trebuie sã fie de asemenea o persoanã foarte bunã cunoscãtoare a temelor abordate, un publicist cu experienþã, sau un specialist
în ºtiinþa comunicãrii.
În cazul volumului Pe cãrarea Raiului,
convorbirile au loc cu un distins ierarh al Bisericii Ortodoxe Române, cunoscut ºi recunoscut deopotrivã ca un luminat teolog, înþelept
duhovnic ºi vrednic pãstor de suflete, apãrãtor al
credinþei ortodoxe, bun cunoscãtor al locurilor
din Þara Sfântã unde a urmat cursurile doctorale
dar, în acelaºi timp, ierarh cu o largã deschidere
spre marile probleme ale contemporaneitãþii ºi o
statornicã preocupare pentru soluþionarea problemelor concrete cu care se confruntã comunitãþile locale ºi oamenii trãitori în aceste vremuri tulburi. Autoarea întrebãrilor este profesor

dr. Luminiþa Cornea, fiica preotului ortodox
Ioan Graure, crescutã „în tinda bisericii”, credincioasã practicantã, bunã cunoscãtoare a textelor biblice ºi a celor ale sfinþilor pãrinþi, profesor de „grai românesc”, autoare de studii ºi
lucrãri de istorie bisericeascã, organizatoare a
numeroase excursii ºi pelerinaje la principalele
case memoriale ºi aºezãminte mãnãstireºti din
întreaga þarã ºi din alte þãri europene ºi, nu în
ultimul rând, ascultãtoare fidelã ºi avizatã a predicilor ºi cuvintelor de învãþãturã rostite de Vlãdicul Ioan, cu ocazia sfintelor liturghii sau la Radio Trinitas.
Dupã Argumentul semnat de prof. Rãdiþa
Palela, problemele abordate în carte sunt grupate
pe zece teme: sã deschidem uºa sufletului
nostru; oamenii cinstitori de Dumnezeu ºi de
aproapele lor; nevoia rugãciunii – adânc sãpatã
în inima omului; cuvinte despre cinstirea icoanelor; cinstirea Sfintei Cruci; despre Sfânta Liturghie; cinstirea Maicii Domnului; învãþãturi la
diverse pericope evanghelice; despre Sfinþi; tâlcuirea înþelesului unor pilde, legende, proverbe.
Din simpla redare a titlurilor capitolelor volumului, rezultã actualitatea ºi bogãþia temelor
convorbirilor duhovniceºti purtate cu Înaltpreasfinþitul Ioan, toate fiind subsumate desluºirii
multiplelor ipostaze ale relaþiei omului contemporan cu Dumnezeu, respectiv ale drumului lung
ºi anevoios cãtre poarta Raiului.
Cititorul va putea gãsi rãspunsuri la întrebãri referitoare la problemele de fond ale credinþei creºtine ºi teologiei ortodoxe, dar ºi la cele
care vizeazã sensul ºi semnificaþia, forma ºi fondul unor aspecte privind relaþia credincios preot, respectiv comportarea credincioºilor în
bisericã. Unele întrebãri sunt formulate concis ºi
rãspunsurile sunt date în aceeaºi manierã, altele,
conþin introduceri cuprinzãtoare ºi rãspunsuri
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dupã acelaºi tipic, cu largi ºi necesare paranteze
lãmuritoare. Introducerile unor întrebãri cuprind
referiri la conþinutul religios al unor texte literare
aparþinând unor scriitori clasici români: Mihai
Eminescu, Mihail Sadoveanu, Liviu Rebreanu
º.a., dar ºi din creaþiile populare.
Un merit al lucrãrii îl reprezintã faptul cã,
publicul þintã cãruia i se adreseazã este format
atât din credincioºi statornici care au nevoie de
clarificãri, de aprofundarea unor aspecte care þin
de învãþãtura ºi practica creºtinã ortodoxã dar, în
acelaºi timp, este folositoare ºi pentru cei aflaþi
în cãutarea rãspunsurilor la problemele referitoare la sensul vieþii pãmânteºti ºi la mântuirea
sufletelor.
Rãspunsurile Înaltpreasfinþitului Ioan la
întrebãrile formulate conþin desluºiri profunde
ale textelor biblice, referiri extinse la locurile
sfinte, atât de bine cunoscute de Sfinþia Sa, incursiuni de substanþã în istoria Bisericii Ortodoxe ºi în iconografia creºtinã, în vieþile sfinþilor, cuvinte de învãþãturã formulate concis ºi

sugestiv, în stilul cunoscutelor Sale metafore ºi
într-o frumoasã limbã româneascã, „dulce ca un
fagure de miere”. Cuvintele sunt exprimate cu
înþelepciune, claritate ºi echilibru. Mesajul este
dãtãtor de speranþã, smerit dar viguros ºi vertical
„din pãmânt pânã în cer”, precum copacii din
pãdurea carpatinã, cu coroanele înãlþate spre albastrul cerului, pãdure care atât de sugestiv ilustreazã coperta volumului.
Cu asemenea merinde sufleteascã necesarã pentru drumul spre Rai, credincioºii vor
putea desluºi mai bine conþinutul ºi mesajul cãrþilor religioase lecturate ºi cel al predicilor ºi
cuvintelor de învãþãturã ascultate în lãcaºurile de
cult, sau prin intermediul mass-media. Recomandãm cu cãldurã, o carte frumoasã, o carte
valoroasã, un adevãrat îndreptar ºi sprijin pentru
gestionarea numeroaselor provocãri cu care se
confruntã credincioºii ortodocºi români, într-o
societate democraticã, dar bântuitã tot mai mult
de consecinþele negative ale globalizãrii ºi secularizãrii.

FAMILIA ROMÂNÃ

ROMÂNII DIN COVASNA ªI HARGHITA

132

ÎPS IOAN
„Dãruit nouã de Bunul Dumnezeu sã ne binecuvânteze…
a ajuns sã fie el însuºi o binecuvântare!” (Dr. T. Ardelean)
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D

upã evenimentele din decembrie 1989, adepþii separatismului ºi ai enclavizãrii pe criterii etnice a judeþelor Covasna, Harghita ºi parþial
Mureº, au elaborat o strategie de ocupare simbolicã a spaþiului public
din aceste judeþe, un loc distinct ocupându-l proliferarea monumentelor de for public, majoritatea cu mesaj nostalgic ºi neorevizionist. În acest timp, din iniþiativa
societãþii civile româneºti din zonã, cu sprijinul Î.P.S. Ioan Selejan, Episcopul
Covasnei ºi Harghitei ºi a unor instituþii ale administraþiei publice centrale ºi locale, au fost înãlþate ºi sfinþite o serie de monumente întru cinstirea unor
personalitãþi ale istorie, culturii ºi spiritualitãþii româneºti ºi în memoria ostaºilor
români cãzuþi pentru apãrarea patriei, dupã cum urmeazã:
? Statuia mitropolitului Andrei ªaguna, data de 23 septembrie 1995, în prezenþa a nuSf. Gheorghe, sculptor Paul Vasilescu, din Bu- meroºi intelectuali ºi credincioºi din municipiul
cureºti. Locul ºi piatra de temelie au fost sfinþite Sf. Gheorghe ºi din þarã.
? Bustul Mitropolitului Nicolae Colan, ode vrednicul de pomenire Mitropolit Antonie
Plãmãdealã în ziua de 4 iulie 1993. Statuia a fost pera sculptorului bistriþean Mircea Mocanu, este
dezvelitã ºi sfinþitã de cãtre IPS Ioan Selejan, în amplasat în incinta ªcolii Generale „Nicolae
Colan” din Sf. Gheorghe. Bustul a fost dezvelit
ºi sfinþit în ziua de 7 decembrie 1996 de cãtre
ÎPS Antonie Plãmãdealã ºi ÎPS Ioan Selejan, cu
participarea unei numeroase asistenþe.
? Grupul statuar Mihai Viteazul, amplasat în piaþa centralã din Sf. Gheorghe, inaugurat
în anul 1985. Realizat din bronz, monumentul
este alcãtuit din statuia ecvestrã a Domnitorului
Primei Uniri din anul 1600, cu o înãlþime de

Statuia mitropolitului Andrei ªaguna

Grupul statuar Mihai Viteazul
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4,60 m, ºi înconjuratã de alte cinci statui, reprezentând: un ostaº muntean, unul ardelean ºi unul
moldovean, un cãpitan de oaste secui ºi un stegar
din oastea viteazului domn. Compoziþia aparþine
sculptorului George Rãdulescu Gir. Pe frontispiciul piedestalului este gravat numele domnitorului Mihai Viteazul.
? Monumentul Ostaºului Român este amplasat cartierul Gãrii, din Sf. Gheorghe, ridicat
în anul 1974. Este turnat în bronz, având înãlþimea de cca. 4 m, reprezentând un ostaº român.
Monumentul este amplasat pe o platformã circularã având lateral douã arce de zid, prevãzute a
fi decorate cu basoreliefuri. Pe soclu se aflã
inscripþia: „Glorie eternã eroilor armatei române”. Autorul statuii este sculptorul Balogh Peter.
? Monumentul Ostaºului Român Eliberator amplasat în parcul central din municipiul
Miercurea-Ciuc, ridicat în anul 1974. Statuia din
bronz de 4 metri înãlþime înfãþiºeazã un soldat
într-o atitudine victorioasã þinând în mâna dreaptã
o armã ºi în stânga un steag. Soclul din marmurã
roºie are o placã din inox pe care este înscris
urmãtorul text: „Glorie eternã ostaºilor români
care ºi-au jertfit viaþa pentru eliberarea patriei”.
Autorul monumentului este Marius Butunoiu.
? Monumentul Ostaºului Român, amplasat în faþa bisericii ortodoxe din oraºul Covasna.
În perioada interbelicã s-a ridicat ºi inaugurat
Monumentul Eroilor cãzuþi în rãzboiul pentru
întregirea neamului. În anii ocupaþiei ungare,

armatei române”. Autorul lucrãrii este sculptorul
Th. Ionescu
? Bustul domnitorului Mihai Viteazul,
amplasat în faþa Primãriei din Breþcu., dezvelit ºi
sfinþit: de P.S. Serafim Fãgãrãºanu (azi, IPS Serafim Joantã, Mitropolitul românilor din Germania), în 20 iulie 1991. Figura voievodului este
realizatã din bronz, operã a sculptorului Teodor
Zamfirescu, din Bucureºti. La baza inferioarã a
postamentului se aflã o placã memorialã cu inscripþia: „Mihai Viteazul 1593-1601. Domnul
Þãrii Româneºti, al Ardealului ºi al Moldovei.
? Bustul episcopului Justinian Teculescu,
situat în faþa bisericii „Înãlþarea Domnului” din
Covasna, dezvelit ºi sfinþit de ÎPS Ioan Selejan ,
în 16 iunie 2002. Realizarea bustului a fost încredinþatã artistului plastic Teodor Zamfirescu
din cadrul Ministerului Apãrãrii Naþionale, din
Bucureºti.
? Bustul domnitorului Mihai Viteazul, în
curtea Colegiului Naþional „Mihai Viteazul” din
Sf. Gheorghe, sculptor Pompiliu Pleºa.
? Bustul sculptorului Constantin Brâncuºi,
în curtea Grupului ªcolar „Constantin Brâncuºi”
din Sf. Gheorghe, sculptor Pompiliu Pleºa, din
Sf. Gheorghe.
? Bustul revoluþionarilor Nicolae Bãlcescu
ºi Avram Iancu, în curtea bisericii din Vâlcele,
sculptor Pompiliu Pleºa, din Sf. Gheorghe.
? Bustul lui Nicolae Bãlcescu, în parcul
central din Topliþa, autor Paul Vasilescu, 1976.
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Monumentul Ostaºului Român
din oraºul Covasna

monumentul a fost dãrâmat. Pe locul acestuia, la
9 mai 1973 s-a inaugurat actualul monument,
care reprezintã un ostaº român care þine în mâna
stângã ridicatã o ramurã de stejar. Statuia este
din bronz, iar soclul din piatrã. Pe o placã de
marmurã se aflã inscripþia „Glorie eternã eroilor

Bustul Patriarhului Miron Cristea,
Topliþa
? Bustul Patriarhului Miron Cristea, în

parcul din central din Topliþa, autor Lucian Condurache, 1993.
? Bustul poetului Mihai Eminescu, în parcul din central din Topliþa, autor Ada Medrea,
1980.

? Monumentul deportaþilor ºi refugiaþilor
din Vâlcele, în cimitirul din localitate.
? Monumentul eroilor jandarmi din Aita
Mare, arhitect Virgil Florea, dezvelit ºi sfinþit în
8 iunie 2000. Pe placa monumentului scrie: „În
memoria eroilor jandarmi plt. Tatu Ioan ºi sg.
Grindeanu Ioan, cãzuþi la datorie în anul 1921”.
? Monumentul eroilor poliþiºti, din Sf.
Gheorghe, amplasat în curtea Inspectoratului de
Poliþie a Judeþului Covasna
? Monumentul eroilor poliþiºti, din Miercurea-Ciuc, amplasat în curtea Inspectoratului
de Poliþie a Judeþului Harghita
? Monumente ºi cimitire ale eroilor, amplasate în localitãþile: Sf. Gheorghe, Barcani,
Sita Buzãului, Dobârlãu, Zagon, Pãpãuþi, Araci,
Dobolii de Jos, Breþcu, Aita Seacã – judeþul
Covasna ºi în localitãþile: Miercurea-Ciuc,
Odorheiu Secuiesc, Izvoru Mureºului, Voºlobeni, Bilbor, Gãlãuþas, Subcetate, Sãrmaº,
Bilbor, Corbu, Tulgheº – judeþul Harghita.
? Troiþe ridicate, în majoritatea localitãþilor în care trãiesc români ortodocºi. Menþionãm cã valului de intoleranþã care s-a manifestat
împotriva tuturor valorilor ºi simbolurilor româneºti, în anii ce au urmat Diktatului de la
Viena, din 30 august 1940, împreunã cu cele
peste 20 de biserici ortodoxe ºi greco-catolice
dãrmate samavolnic, i-au cãzut pradã toate troiþele ºi clopotniþele dãruite comunitãþilor româneºti din fostele judeþe Ciuc, Mureº, Odorhei ºi
Treiscaune, de cãtre ºcolile normale din majoritatea judeþelor României Mari, în cadrul unei
superbe acþiuni de solidaritate naþionalã, prin
care aceste ºcoli patronau câte o ºcoalã în limba
românã din aceste judeþe.

Lupa capitolina,
în centrul municipiului Topliþa, Harghita

Monumentul eroilor, Barcani, Covasna

ROMÂNII DIN COVASNA ªI HARGHITA

? Bustul Patriarhului Miron Cristea, în
incinta mãnãstirii Sf. Proroc Ilie, din Topliþa,
autor Jorgay (artist amator din Reghin), 1987.
? Bustul Patriarhului Miron Cristea, în
curtea Liceului „Miron Cristea” din Subcetate.
? Bustul scriitorului Octavian Codru Tãslãuanu, în faþa bisericii din Bilbor, autor I. Cherendi, din Tg. Mureº, 2008.
? Busturile revoluþionarilor Nicolae Bãlcescu ºi Kossuth Lajos, în parcul din faþa ªcolii
generale nr. 7, str. Romulus Cioflec, Sf. Gheorghe.
? Bustul episcopului Emilian Antal, holul
Casei de Culturã din Topliþa, sculptor Dumitru
Antal, 2010.
? Bustul scriitorului Grigore Vieru, parcul central din municipiul Topliþa, sculptor Dumitru Antal, sfinþit de ÎPS Ioan Selejan, cu
ocazia Zilelor „Miron Cristea”, 19 iulie 2011.
? Bustul generalului Grigore Bãlan, holul
Cercului Militar din Sf. Gheorghe.
? Monumentul ASTRA, din Sf. Gheorghe
este amplasat în faþa fostului sediu al filialei locale a Bãncii Naþionale a României, pe locul
clãdirii care a aparþinut ºi în care a funcþionat, în
perioada interbelicã, Despãrþãmântul Central
Treiscaune al ASTREI. Sfinþirea locului ºi punerea pietrei de temelie s-a fãcut de cãtre IPS
Ioan Selejan în prezenþa participanþilor la cea de
a 93 Adunare Generalã a Asociaþiunii ASTRA,
din 19-20 octombrie 1997. Monumentul reprezintã o carte deschisã strãpunsã de cuie. Lucrarea a fost realizatã în bronz de trei valoroºi
artiºti contemporani: Simona Tãnãsescu, Caius
Rotaru ºi George Tãnase din Bucureºti.
? Monumentul Lupa Capitolina, Topliþa,
2010.

135

FAMILIA ROMÂNÃ

NOIEMBRIE 2011

136

NOIEMBRIE 2011

Monumentul-mausoleu
de la Gura Secu
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L

a intrarea în oraºul Topliþa, dinspre
Borsec, pe DN 15 km (Km 8), în
dreapta ºoselei, se gãseºte un impunãtor Monument-mausoleu, înãlþat în anul 1925
în memoria celor 771 de ostaºi români-eroi care
ºi-au dat viaþa în luptele pentru redobândirea
Ardealului. A fost edificat prin grija întâiului
Patriarh al României, dr. Elie Miron Cristea, în
anul 1939, ierarhul care a ºi semnat textul sãpat
în bronz, aºezat pe frontispiciul monumentului:
„Ostaºi români din vechiul regat!
Binecuvântatã a fost clipa în care aþi trecut în Ardealul fraþilor voºtri, dezrobindu-i prin
jertfa voastrã de mucenici. Recunoºtinþa tuturor
v-a aºezat spre vecinicã odihnã în acest loc de
cinste, drept neuitate pilde ale iubirii de neam ºi
de þarã, pentru cei de azi ºi din viitor. Ardealul vi
se închinã!
Miron, Patriarhul României”.

În august 1916, ostaºii români din Regimentele de Infanterie 16, 55 ºi 56 au fost primiþi cu entuziasm de cãtre locuitorii din Topliþa,
una din primele localitãþi eliberate de Armata
Românã. În acest loc, la confluenþa dintre Valea
Topliþei cu pârâul Secu, s-au dat, în zilele de

23/24 august 1916, cele mai grele lupte pentru
eliberarea Topliþei, socotitã „cheia apãrãrii Vãii
Mureºului de Sus”. Ele au fost purtate de cãtre
ostaºii români din Regimentele sus amintite ºi
cei din Regimentul 3 Grãniceri ºi Regimentul 24
Artilerie, care fãceau parte din „Grupul Bistriþa”. Sângele sutelor de eroi români au înroºit
pietrele muntelui Runcu Mare, pe care se aflau
poziþiile întãrite ale inamicului. În semn de omagiere a jertfei lor pentru edificarea României
Mari, s-a ridicat ulterior Monumentul-mausoleu
de la Gura Secului.
În aceste lupte date au cãzut eroic cãpitanii: Vasile Gotcu, Dionisie Zaharescu ºi Gheorghe Scaralat; locotenentul Dumitru Grigoraº, caporalul Gheorghe Neamþu, soldaþii Gheorghe
Astanei, Ioan Cazacu, Gheorghe Vasile ºi alþi
peste 760 de eroi.
În anii care au urmat Diktatului de la
Viena, monumentul a fost profanat
iar placa de bronz de pe frontispiciul
monumentului a fost furatã. Cele
mai ample lucrãri de restaurare au
fost realizate în anul 1965, la împlinirea a 50 de ani de la luptele de
la Mãrãºeºti, din iniþiativa prof. Ilie
ªandru ºi în anul 2011, prin grija
Primãriei locale.
La acest Monument-mausoleu,
de ziua Înãlþãrii Domnului, care este
ºi Ziua Eroilor, se adunã an de an mii
de oameni din Topliþa ºi împrejurimi,
pentru a cinsti memoria eroilor ostaºi.
Astfel, la 20 mai 1999, a fost
oficiat un parastas pentru Eroii Neamului de cãtre un sobor de preoþi, în
frunte cu I P.S. Ioan Selejan, episcopul Covasnei ºi Harghitei. Au fost depuse
aproape o sutã de coroane de flori, s-a primit
defilarea gãrzii de onoare ºi s-a prezentat un
spectacol folcloric de cãtre Ansamblul „Rapsodia Cãlimanilor” ºi cel al Clubului Elevilor din
Topliþa.
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Monumentul ostaºilor români martiri
de la Aita Seacã
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care a sprijinit atât iniþiativa din septembrie 2004
de a fi aºezatã o modestã cruce de lemn la cãpãtâiul ostaºilor români, cãzuþi la datorie, în septembrie 1944, în Aita-Seacã, ºi reînhumaþi, dupã
60 de ani, în curtea Bisericii Ortodoxe din localitate cât ºi cea din luna iunie 2008 de a fi ridicatã
o cruce din marmurã în memoria ºi spre veºnica
cinstire a jertfei acestora, pe care stã scris: „În
memoria ostaºilor români cãzuþi la Aita-Seacã în
septembrie 1944” ºi „Tot aici sunt aºezate rãmãºiþele pãmânteºti ale unui ostaº german”.
Sfinþirea crucii de marmurã precedatã de o
slujbã de pomenire a ostaºilor români din AitaSeacã, a avut loc, duminicã, 13 iulie 2008. de
cãtre Înalt Preasfinþitul Pãrinte Ioan, în prezenþa
reprezentanþilor administraþiei publice locale,
armatei, poliþiei, jandarmeriei, ai unor instituþii
deconcentrate, ai partidelor politice ºi ai societãþii civile.
„Iatã cã a rãsãrit soarele ºi în curtea bisericii româneºti de aici”, spunea ÎPS Ioan, semn
cã toate acum au intrat în rânduiala moralã a firii
pe care a pus-o de la început Dumnezeu.
„Aceastã razã de soare de astãzi a venit sa mângâie întâi rãmãºiþele pãmânteºti a celor care-ºi
dorm somnul de veci, demult pe aceste meleaguri, al acestor ostaºi români ºi germani care nu
au mai ajuns niciodatã la casele lor. Sunt re-
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n contextul evenimentelor petrecute în
toamna anului 1944, respectiv începerea luptelor armatei române pentru
eliberarea Ardealului de Nord, în ziua de 3 septembrie 1944, subunitãþi ºi formaþii ale Corpului
de Munte aflate în dispozitiv de luptã la nord de
localitatea Aita Seacã, au fost obligate, sub puternica presiune a unor forþe inamice dotate cu
tancuri grele, sã-ºi abandoneze poziþia ºi sã se
retragã spre sud ºi spre est.
Din documentele de arhivã, rezultã cã pe 4
septembrie, militari români izolaþi, aflaþi în retragere dezorganizatã, au fost interceptaþi de
etnici maghiari din Aita Seacã, luaþi ostateci,
torturaþi ºi omorâþi. Numãrul militarilor români
asasinaþi în aceastã localitate, pânã în prezent, nu
a fost stabilit cu precizie. Declaraþiile martorilor
au fost contradictorii, indicând numãrul victimelor între 13 ºi 100. În urma investigaþiilor
fãcute în arhivele militare, în anul 2003, au fost
identificaþi 13 militari decedaþi ºi înhumaþi în
Aita Seacã, în septembrie 1944, fãcându-se însã
precizarea „cã nu existã certitudinea cã sunt
aceiaºi cu cei uciºi de localnici, mai ales cã în
listã nu este nici un ofiþer”.
Sâmbãtã, 4 septembrie 2004, în curtea bisericii ortodoxe din Aita Seacã, au fost reînhumate cu ritual creºtin osemintele ostaºilor români uciºi în urmã cu 60 de ani la Aita Seacã.
Iniþiativa ºi organizarea acestui „act necesar ºi
reparatoriu” aparþine Episcopiei Ortodoxe a Covasnei ºi Harghitei prin Protopopiatul Ortodox
din Sf. Gheorghe ºi Centrului Eclesiastic de Documentare „Mitropolit Nicolae Colan”, cu sprijinul Garnizoanei militare Sf. Gheorghe, a autoritãþilor publice ºi a societãþii civile româneºti
din judeþul Covasna.
Pe crucea de lemn aºezatã la cãpãtâiul
martirilor – pânã la ridicarea actualului monument – era scris „Ostaºi români martiri, cãzuþi la
datorie, în septembrie 1944 în Aita Seacã”.
„Ne cerem iertare întâi lui Dumnezeu ºi
acestor ostaºi cã nu am venit mai devreme, i-am
lãsat uitaþi acolo în câmp timp de 60 de ani…”
avea sã spunã în cuvântul sãu Înalt Preasfinþitul
Ioan Selejan, Episcopul Covasnei ºi Harghitei,
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din Garnizoana Sf. Gheorghe ºi a personalului
din cadrul Inspectoratului de Poliþie al Judeþului
Covasna, Inspectoratului Judeþean Covasna
pentru Situaþii de Urgenþã, Secþiei Judeþene Covasna a Serviciului Român de Informaþii, Inspectoratului de Jandarmi al Judeþului Covasna,
Instituþiei Prefectului judeþului Covasna ºi a
altor persoane publice din judeþ.

Monumentul eroilor din Bilbor,
judeþul Harghita

Monumentul ostaºului român
din Miercurea-Ciuc, Harghita

Monumentul eroilor Sita Buzãului, judeþul Covasna

Monumentul eroilor Mãrtãnuº, judeþul Covasna
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cunoscãtor celor care au dus la îndeplinire actul de
deshumare ºi sãvârºire a slujbei de pomenire creºtineascã pentru aceºti ostaºi, fie ºi dupã 60 de ani.
Acest binemeritat ºi creºtinesc demers s-a
realizat cu sprijinul filialelor locale ale asociaþiilor Veteranilor de rãzboi, Cultul Eroilor ºi a
Cadrelor Militare în Rezervã ºi Retragere din
judeþul Covasna, dar ºi cu contribuþia militarilor
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orumul Civic al Românilor din Harghita ºi Covasna (FCRCH) s-a constituit în 27 mai 2005 având ca
membri fondatori 12 asociaþii din judeþele
Covasna ºi Harghita ºi Fundaþia Naþionalã a Românilor de Pretutindeni, din Bucureºti. În perioada 2005-2006, în fruntea Consiliul Director
format din17 membri, s-au aflat: Î.P.S. Ioan Selejan,
preºedinte de onoare, jr. Dumitru Codrin Munteanu, preºedinte executiv, av. Ioan Solomon ºi
prof. Doru Dobrean, vicepreºedinþi.
Dupã Adunarea reprezentanþilor românilor din judeþele Covasna, Harghita ºi Mureº,
manifestare care a avut loc pe data de 18 noiembrie 2006, la Complexul Sportiv Naþional
din Izvoru Mureºului, conducerea operativã a
FCRHC a fost asiguratã de: Av. Ioan Solomon,
preºedinte executiv, dr. Ioan Lãcãtuºu ºi prof.
Doru Dobrean, vicepreºedinþi.
Adunarea Generalã a Forumului Civic al
Românilor din Harghita ºi Covasna, care a avut
loc în ziua de 20 martie 2010, în localul Primãriei Municipiului Topliþa, judeþul Harghita,
înaintea desfãºurãrii marii adunãri populare a
românilor din judeþele Covasna, Harghita ºi Mureº a aprobat aderarea la Forum a încã 17 aso-

ciaþii ºi fundaþii din judeþele Covasna, Harghita
ºi Mureº, modificarea Actului constitutiv, a denumirii ºi a Statutului Forumului ºi-a ales noul
Consiliului Director al Forumului Civic al
Românilor din Covasna, Harghita ºi Mureº, în
frunte cu preºedintele de onoare IPS Pãrintele
Arhiepiscop, Ioan Selejan. Conducerea operativã a Forumului a fost asiguratã de: Dr. Ioan
Lãcãtuºu – Preºedinte executiv, Av. Ioan Solomon, Prof. Doru Dobrean ºi publicistul Lazãr
Lãdariu – vicepreºedinþi ºi Av. Ioan Roman –
Secretar general.
Consiliul Director al Forumului Civic al
Românilor din Covasna, Harghita ºi Mureº, întrunit în ºedinþa de la Tg.Mureº din 15 mai 2010,
în urma dezbaterii problemelor aflate pe ordinea
de zi, în scopul asigurãrii unui management performant, a hotãrât alegerea preºedintelui executiv al Forumului, pe o perioadã de un an, prin
rotaþie din cele trei judeþe, din rândul membrilor
Consiliului Director.
Adunarea Generalã a Forumului Civic al
Românilor din Covasna, Harghita ºi Mureº, întrunitã la datã de 9 iunie 2011 în municipiul
Topliþa, judeþul Harghita, a aprobat noua componenþã Consiliului Director al Forumului Civic
al Românilor din Covasna, Harghita ºi Mureº,
formatã din 31 de membrii, conducerea operativã fiind asiguratã de: ÎPS Ioan Selejan –
Preºedinte de onoare, Dorin Suciu – Preºedinte
executiv, Prof. univ. dr. av. Ioan Sabãu Pop –
Vicepreºedinte, Prof. Drd Costel Cristian Lazãr
– Vicepreºedinte, Doru Decebal Feldiorean –
Vicepreºedinte, Prof. Ligia Ghinea – Secretar
general.
Potrivit Statului, Forumul Civic al Românilor din Covasna, Harghita ºi Mureº are ca scop

FAMILIA ROMÂNÃ

Forumul Civic al Românilor
din Covasna, Harghita ºi Mureº
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asigurarea coordonãrii ºi unitãþii de acþiune a
societãþii civile româneºti din judeþele Covasna
ºi Harghita, în vederea pãstrãrii ºi dezvoltãrii
identitãþii naþionale a românilor din cele douã
judeþe ºi asigurãrii unei convieþuiri interetnice
normale cu ceilalþi locuitori ai acestei zone, în
interesul bunãstãrii generale ºi a binelui public,
în contextul integrãrii României în structurile
europene.
Dintre obiectivele pe care Forumul ºi le
propune sã le realizeze amintim:
. Promovarea ºi apãrarea prin toate mijloacele legale a identitãþii naþionale, a drepturilor ºi libertãþilor cetãþeneºti ale românilor din
judeþele Covasna, Harghita ºi Mureº, în condiþiile specifice conferite în aceastã zonã de ponderea lor numeric scãzutã;
. Stimularea constituirii ºi funcþionãrii unor
asociaþii comunitare locale, ca forme legale de autoorganizare a comunitãþilor româneºti, care sã reprezinte interesele specifice ale acestora în vederea
soluþionãrii problematicii cu care se confruntã;
. Reprezentarea intereselor comunitãþilor
româneºti din judeþele Covasna, Harghita ºi Mureº
în raporturile cu autoritãþile publice locale ºi
centrale, precum ºi cu diferitele organisme internaþionale;
. Obþinerea statutului de participant, ca
parte direct interesatã, în consultãrile ºi negocierile purtate pe plan local, regional, naþional ºi
internaþional premergãtoare adoptãrii unor decizii, hotãrâri sau acte normative ale cãror efecte
vizeazã interesele românilor din Covasna, Harghita ºi Mureº;
. Demersuri pentru iniþierea ºi susþinerea
unui dialog constructiv cu societatea civilã a
comunitãþilor maghiare din cele douã judeþe, în
vederea convieþuirii în spiritul cunoaºterii ºi
aprecierii valorilor specifice ºi comune, al înþelegerii ºi conlucrãrii în interes general, pentru
eliminarea oricãror forme de discriminare pe
motiv de etnie sau confesiune ºi pentru crearea
unui model european de convieþuire interetnicã.
Înfiinþarea Forumului Civic al Românilor
din Covasna, Harghita ºi Mureº, în anul 2005,
reprezintã un pas mic pentru românii din Arcul
Intracarpatic, dar în acelaºi timp, un pas mare
prin semnificaþia ºi implicaþiile sale pe termen
mediu ºi lung. Deºi cu întârziere, constituirea
Forumului se înscrie în trendul general de evo-
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luþie a României în aceastã perioadã premergãtoare integrãrii în Uniunea Europeanã, când
sunt încurajate procesele de descentralizare, de
stimulare a diversitãþii etnoculturale ºi a parteneriatului public-privat, de încurajare a dialogului interetnic ºi eliminarea oricãror forme de
intoleranþã.
Forumul reprezintã cadrul instituþional adecvat pentru asigurarea suportului ideatic necesar afirmãrii identitãþii naþionale. Forumul
este o formã modernã de auto-organizare comunitarã care, pãstrând ºi respectând independenþa
fiecãrei asociaþii fondatoare, asigurã unirea energiilor acestora pentru realizarea unor deziderate comune vitale pentru destinul românilor
din aceastã parte de þarã. Cu alte cuvinte, Forumul oferã cadrul adecvat aplicãrii principiului
„prin noi înºine”, dar în acelaºi timp ºi ºansa de a
instituþionaliza diverse forme de solidaritate cu
fraþii întru credinþã ºi neam din întreaga þarã ºi
din afara fruntariilor. Forumul nu este îndreptat
împotriva nimãnui, ci dimpotrivã reprezintã un
partener legitim, reprezentativ ºi credibil în relaþia cu reprezentanþii asociaþiilor civice ale populaþiei maghiare din zonã.
Pe baza prerogativelor statutare ºi a strategiei de acþiune adoptatã de adunarea generalã,
Consiliul Director al FCRCHM a urmãrit realizarea obiectivelor prioritare ale Forumului.
Forumul a monitorizat permanent atât cazurile de discriminare a românilor de cãtre autoritãþile locale, cât ºi manifestãrile anticonstituþionale vizând obþinerea autonomiei pe criterii
etnice ºi enclavizarea aºa-zisului „Þinut Secuiesc”, luând de fiecare datã poziþie publicã de
dezaprobare ºi condamnare a acestor acþiuni ºi
de conºtientizare a opiniei publice ºi autoritãþilor
statale asupra periculozitãþii ºi a consecinþelor
acestora, contribuind astfel la contracararea lor.
Forumul acþioneazã pentru întreþinerea ºi
multiplicarea legãturilor cu românii din românitatea apropiatã ºi din diasporã ºi pentru implicarea unor personalitãþi româneºti de peste
hotare în problematica pãstrãrii identitãþii naþionale a românilor din Covasna ºi Harghita.
Conducerea Forumului a sprijinit cercetãrile întreprinse de Centrul European de Studii
în Probleme Etnice al Academiei Române referitoare la convieþuirea interetnicã în localitãþi
din judeþele Covasna, Harghita ºi Mureº.
Sursa: www.forumharghitacovasna.ro.
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Adunarea Forumului Civic al Românilor din judeþele Covasna, Harghita ºi Mureº,
întrunitã în 20 martie 2010, la Topliþa, judeþul Harghita,
a adresat autoritãþilor Statului Român:
Parlamentului, Preºedinþiei ºi Guvernului României,
precum ºi întregii societãþii româneºti prezentul

FAMILIA ROMÂNÃ

Ne adresãm autoritãþilor statului ºi clasei politice româneºti care decid prezentul
ºi viitorul þãrii sã-ºi îndrepte atenþia ºi energia spre problemele reale ale þãrii ºi ale
poporului român.
Noi, românii din Covasna, Harghita ºi Mureº, din inima þãrii, pe lângã problemele cu care se confruntã toþi fraþii noºtri de pe cuprinsul patriei, la peste 90 de ani
de la Marea Unire, încã ducem cu greu povara luptei pentru pãstrarea identitãþii ºi a
fiinþei noastre naþionale.
Dorim sã se înþeleagã cã în aceste trei judeþe trãim peste 400.000 de români.
Suntem urmaºii celor care secole de-a rândul au înfruntat „cele mai aspre mijloace cu
scopul de a ne desfiinþa ºi maghiariza”, cum a afirmat cel ce a fost întâiul patriarh al
României, Miron Cristea, fiu al Topliþei Române.
În judeþele Covasna, Harghita ºi parþial Mureº din mijlocul României – pãmânt
natal al poporului român – cu cea mai mare densitate de cetãþi dacice ºi castre romane
dupã Þara Haþegului – se produce un fenomen antieuropean de enclavizare nemaiîntâlnit în Europa. Comunitatea maghiarã se transformã într-o masã etnicã închisã,
blocatã între propriile frontiere mentale, obsesiv segregaþioniste.
An de an, cu paºi mãrunþi dar hotãrâþi, fãrã opreliºti, s-a ajuns la crearea de facto a
unui stat în stat, cu imn, cu drapel, cu stemã. Numai orbii nu vãd ºi rãuvoitorii nu înþeleg
direcþia în care se merge. Opinia publicã româneascã trebuie sã înþeleagã faptul cã
probleme precum separatismul, izolarea, a doua limbã oficialã, discriminarea românilor pe meleagurile natale nu sunt doar probleme ale românilor din Arcul Intracarpatic, ele vizeazã întreaga þarã.
Nesocotindu-se spiritul conciliant al românilor, o parte a liderilor ºi formatorilor
de opinie maghiari reitereazã continuu sloganuri ºi practici iredentiste, anacronice ºi
medievale.
Protestãm împotriva modului în care populaþia româneascã din zonã este nesocotitã, marginalizatã ºi tratatã ca o populaþie aservitã, neexistând egalitate de ºanse la
obþinerea unui loc de muncã ºi nici un comportament civic prietenesc ºi colaborare, ci
doar unul de intoleranþã ºi exclusivism.
În mentalul colectiv al comunitãþilor româneºti din Arcul Intracarpatic sunt încã
prezente crimele ºi nelegiuirile comise împotriva românilor sub stãpânire maghiarã,
doar pentru vina cã erau români, deportãrile ºi înrolãrile în detaºamentele de muncã
forþatã, dãrâmarea samavolnicã a lãcaºurilor de cult ortodoxe ºi greco-catolice, distrugerea a tot ceea ce au fost monumente ºi simboluri româneºti, în anii ce au urmat
Dictatului de la Viena ºi cazurile de intoleranþã ºi discriminare de care au avut parte în
timpul Regiunii Autonome Maghiare.
Mult trâmbiþata autonomie secuiascã, în toate timpurile, a însemnat pentru
românii din zonã asuprire, umilinþe, intoleranþã, ºi în cele din urmã asimilare. Sunt
toate acestea argumente pentru care nu vom putea rãmâne indiferenþi la aceste incitãri
periculoase, ºi nu vom fi niciodatã de acord cu proiectul ce vizeazã autonomia pe
criterii etnice a aºa-zisului „þinut secuiesc”.
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Demersurile liderilor maghiari pentru obþinerea autonomiei teritoriale sunt întreprinse cu ignorarea totalã a comunitãþii româneºti, fapte care în fond reprezintã acte de
nepermisã aroganþã ºi sfidare la adresa locuitorilor care nu aparþin etniei maghiare din
judeþele Covasna, Harghita ºi Mureº – ºi totodatã un atac la adresa unitãþii naþionale.
Majoritatea discursurilor liderilor maghiari sunt astfel concepute ca ºi când
istoria acestor meleaguri ar începe doar odatã cu aºezarea secuilor aici, ar fi fost fãcutã
doar de aceºtia, o istorie în care românii nici nu ar fi fost ºi nici nu ar mai avea ce sã
caute.
Românii din aceastã parte de þarã nu dispun de instrumente legale ºi pârghii
eficiente pentru a contracara prin forþe proprii efectele negative ale descentralizãrii, în
raporturile cu autoritãþile administraþiei publice locale aflate sub autoritatea perpetuã a
formaþiunilor etnice maghiare.
De aceea solicitãm autoritãþilor statului: Parlamentului României, Preºedinþiei,
Guvernului, precum ºi întregii societãþi româneºti, Patriarhiei, Academiei, mass-media, societãþii civile – sã ia atitudine ºi sã-ºi exprime, public ºi neechivoc, o poziþie
tranºantã referitor la acþiunile iredentiste, revizioniste ºi separatiste, care atenteazã fãþiº
la unitatea ºi suveranitatea statului ºi naþiunii române ºi la existenþa noastrã pe aceste
locuri.
Ne îngrijoreazã uºurinþa cu care s-a adoptat tacit de Senatul României legea
promovatã de UDMR cu privire la regionalizarea României, lege prin care se doreºte
refacerea formulei staliniste, de tristã amintire, a Regiunii Autonome Maghiare, ºi a
regiunii de nord-est a Transilvaniei, ruptã din trupul þãrii, prin Dictatul de la Viena.
Cerem ca în perspectiva reorganizãrii regiunilor de dezvoltare social-economicã
ºi a unitãþilor administrativ-teritoriale ale þãrii, în concordanþã cu cerinþele Uniunii
Europene, în configurarea acestora sã nu prevaleze criteriul etnic, care s-a dovedit generator de disfuncþionalitãþi, discriminãri ºi subdezvoltare.
Solicitãm Camerei Deputaþilor ºi Preºedintelui României sã nu adopte ºi sã nu
promulge Legea Statutului minoritãþilor naþionale, iniþiatã de UDMR ºi însuºitã de
Guvern, act normativ prin care se urmãreºte legiferarea bazei autonomiei teritoriale pe
criterii etnice, sub formula autonomiei culturale.
Cerem Guvernului ºi Parlamentului sã adopte cadrul legislativ care sã asigure
respectarea statutului limbii române ca singurã limbã oficialã în activitatea instituþiilor
administraþiei publice locale. Se impune adoptarea unor norme legale clare, imperative
ºi lipsite de echivoc care sã garanteze, sub sancþiune, înlãturarea abuzurilor autoritãþilor locale comise în aplicarea legii pe principiul cã „ceea ce nu este interzis de lege
înseamnã cã este permis”. În baza acestui principiu limba românã este pusã în plan
secund, sau chiar exclusã.
Solicitãm înfiinþarea unei comisii parlamentare care sã ancheteze toate abuzurile
ºi discriminãrile la care sunt supuºi românii din cele trei judeþe de cãtre administraþia
localã.
Cerem ca prin lege sã fie stabilite garanþii în procesul de descentralizare, care sã
evite abuzurile ºi discriminãrile românilor de cãtre autoritãþile locale, precum ºi cele
privind asigurarea cadrului legal de reprezentare a populaþiei româneºti din zonã în
structurile decizionale legislative ºi administrative locale ºi centrale.
Deoarece autoritãþilor administraþiei publice din judeþele Harghita ºi Covasna ºi
parþial Mureº, persistã cu bunã ºtiinþã în condiþionarea participãrii la concursul pentru
ocuparea unor posturi din administraþia publicã, de cunoaºterea limbii maghiare,
solicitãm identificarea ºi sancþionarea persoanelor vinovate, precum ºi prevenirea
perpetuãrii acestei practici discriminatorii în activitatea autoritãþilor administraþiei
publice locale.
Cerem organelor în drept sã interzicã activitatea unor organizaþii separatiste care,
deºi sunt în afara legii, nefiind înregistrate legal, fac propagandã pentru scoaterea unei
pãrþi a teritoriului naþional de sub autoritatea statului român ºi acþioneazã fãþiº ºi

nestingherit pentru enclavizarea zonei Covasna, Harghita ºi parþial Mureº, prin
realizarea autonomiei teritoriale pe criterii etnice a aºa-zisului „þinut secuiesc”.
Solicitãm organelor în drept sã cerceteze ºi sã ia mãsurile de rigoare împotriva
activitãþii clandestine ºi ilegale a organizaþiilor paramilitare de tip fascisto-horthyst de
pe teritoriul României.
ªi de aceastã datã chemãm din nou pe concetãþenii de etnie maghiarã la
conlucrare, considerând cã singura soluþie de convieþuire este buna înþelegere, bazatã
pe respectul reciproc, în spiritul valorilor creºtine ºi europene, ºi nu separatismul ºi
enclavizarea. România a dovedit cã este ºi rãmâne patria comunã a tuturor fiilor ei, pe
care îi ocroteºte deopotrivã, indiferent de etnia, naþionalitatea ori confesiunea lor,
modelul interetnic românesc fiind apreciat pe plan internaþional.
Adunarea Forumului Civic al Românilor din Covasna, Harghita ºi Mureº nu este
îndreptatã împotriva maghiarilor, ci atrage atenþia autoritãþilor centrale asupra necesitãþii unei viziuni ºi strategii coerente administrativ-legislative, a unui plan de
dezvoltare economicã a zonei, deoarece sãrãcia este una din cauzele frecvente ale unor
situaþii conflictuale pe fond etnic.
Forumul Civic al Românilor din Covasna, Harghita ºi Mureº doreºte sã se manifeste în termenii contextului european, în care viitorul se construieºte pe respect
reciproc pentru identitate ºi o construcþie economico-socialã comunã.
(Sursa: www.forumharghitacovasna.ro.)

Nr. 34 din 18 iunie 2011

Apel
al reprezentanþilor românilor din judeþele Covasna,
Harghita ºi Mureº adresat Parlamentului României
Dezideratul politic de separatism pe criterii etnice care a debutat în anii 1990 prin
separatismul ºcolar ºi alungarea a sute de profesori ºi elevi romani din ºcolile din
judeþele Covasna, Harghita ºi nu numai a cãpãtat în ultimii anii o consistenþã care a
ajuns sã punã în pericol însuºi caracterul de stat suveran, unitar, naþional ºi indivizibil.
Sub masca promovãrii drepturilor minoritãþilor naþionale, satisfãcute de România în acord cu standardele actelor juridice internaþionale ºi peste standardele
majoritãþii statelor europene, se urmãreºte crearea de facto a unui stat în stat, cu imn, cu
drapel, cu stemã, sub denumirea lipsitã de orice fundament istoric de „syekelyfold”, în
traducere exactã „pãmântul secuiesc”. Aceasta în judeþele Covasna ºi Harghita ºi
parþial Mureº din mijlocul României, pãmânt natal al poporului român cu cea mai mare
densitate de cetãþi dacice ºi castre romane dupã Þara Haþegului.
Ultimele evoluþii, precum: deschiderea la Bruxelles a unei „reprezentanþe a
Þinutului Secuiesc”, acceptarea la manifestaþii ºi evenimente publice ºi uneori finanþarea de cãtre autoritãþile locale a brigãzilor de tineri, exponenþi ai extremismului ºi
neofascismului, aplicarea unei strategii care urmãreºte înfãptuirea autonomiei
teritoriale pe criterii etnice, sub forma colaborãrii dintre „autoguvernãrile locale”
dintre judeþele Covasna, Harghita ºi Mureº, exportarea radicalismului în alte judeþe din
Transilvania în cadrul proiectului „Diaspora” dar ºi în judeþe din Moldova unde se
forþeazã înregimentarea ceangãilor în minoritatea maghiarã, afiºarea ostentativã a
comportamentului de „stat în stat”, iniþierea ºi organizarea de cãtre autoritãþile locale
de evenimente publice culturale sau de altã naturã exclusiv pentru minoritatea maghiarã, inversarea raportului constituþional dintre limba românã ºi limba maghiarã în
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inscripþiile publice, sunt certitudini care vin sã consacre un statut de facto aºa zisului
þinut secuiesc ºi care, în anii urmãtori, sub presiunea maghiarã ºi pe fondul slãbiciunii
autoritãþilor române urmeazã sã devinã de jure o entitate distinctã faþã de Statul Român.
Prin activitatea comunã a europarlamentarilor de etnie maghiarã din România ºi
a celor din Ungaria, mai ales dupã alegerea ca vicepreºedinte al Parlamentului European a pastorului Tökés Lásló, se urmãreºte înscrierea pe ordinea de zi instanþelor
europene a problemelor autonomiei teritoriale a „þinutului secuiesc” ºi salvarea de la
dispariþie a minoritãþii formatã din „ceangãii maghiari”.
Adoptarea de cãtre Parlamentul Ungariei a legilor referitoare la declararea zilei
de 4 iunie – ziua încheierii Tratatului de la Trianon – ca zi a solidaritãþii maghiarilor de
pretutindeni ºi la acordarea dublei cetãþenii maghiarilor de peste graniþã, a impulsionat
ºi intensificat manifestãrile iredentiste ºi separatiste ale liderilor maghiari din
România.
În scopul elaborãrii unui act normativ la nivel comunitar privind autodeterminarea minoritãþilor, Consiliul Naþional Secuiesc a iniþiat o acþiune de strângere a 1
milion de semnãturi, în þãrile membre ale Uniunii Europene, având la bazã metodologia
de aplicare a articolului 11 din Tratatul de la Lisabona.
În planul discursurilor ºi demersurilor publice postdecembriste, obiectivul principal, al liderilor maghiari, atât al celor „radicali”, cât ºi al „democraþilor”, îl reprezintã
obþinerea autonomiei teritoriale pe criteriu etnic a aºa-zisului „Þinutul Secuiesc”.
Un fenomen alarmant este constituirea de organizaþii de extremã dreapta care par
a avea din ce în ce mai mulþi adepþi.
Din multitudinea aspectelor vizând nerespectarea legilor ºi a prevederilor
Constituþiei, discriminarea, marginalizarea ºi asimilarea populaþiei româneºti în
judeþele Covasna, Harghita ºi parþial Mureº, redãm urmãtoarele cazuri punctuale:
? În judeþele Covasna ºi Harghita, continuã practica condiþionãrii ocupãrii
posturilor în administraþia publicã, altele decât cele prevãzute de lege, (practicã
generalizatã ºi la unele societãþi comerciale) de cunoaºterea limbii maghiare;
? Sub pretextul menþinerii unui echilibru privind structura etnicã a funcþionarilor
publici din instituþiile deconcentrate ºi cei din instituþiile administraþiei publice locale,
în majoritatea primãriilor, caselor de culturã, bibliotecilor, centrelor de culturã º.a., din
judeþele Covasna ºi Harghita, nu este încadrat niciun funcþionar român (ex. bibliotecile
judeþene, casele municipale de culturã, primãriile municipale, orãºeneºti ºi comunale
º.a.). Instituþiile publice de culturã nu sunt preocupate de istoria ºi cultura românilor din
cele douã judeþe. Monografiile locale, albumele de prezentare a patrimoniului cultural
local, pliantele turistice º.a. prezintã caracterul monoetnic al judeþelor respective,
fãcând abstracþie de istoria, cultura ºi patrimoniul creat de populaþia româneascã din
zonã. Volumele de istorie localã, albumele ºi pliantele turistice au un conþinut nostalgic
ºi promoveazã separatismul ºi autonomia teritorialã a aºa zisului „Þinut secuiesc”
? Nu sunt respectate, în majoritatea cazurilor, prevederile legale privind numirea
de directori sau directori adjuncþi români în ºcolile mixte;
? Nu sunt aplicate prevederile legale privind respectarea limbii române ca limbã
naþionalã; site-urile majoritãþii primãriilor ºi a unor instituþii publice sunt redactate
numai în limba maghiarã; inscripþionarea strãzilor ºi a denumirii unor instituþii ºi
societãþi este fãcutã, mai întâi în limba maghiarã, cu litere mari, ºi apoi în limba românã
cu litere mici; afiºele ºi programele unor manifestãri culturale, ºtiinþifice ºi civice,
finanþate din fonduri publice, sunt redactare numai în limba maghiarã; se extinde
modalitatea de întocmire a documentelor ºi a corespondenþei oficiale între autoritãþi ºi
instituþii publice în limba maghiarã;
? Este continuatã practica discriminãrilor faþã de finanþarea proiectelor
asociaþiilor culturale româneºti de cãtre consiliile judeþene Covasna ºi Harghita ºi de
cãtre majoritatea consiliilor locale din cele douã judeþe;
? Aplicând cu consecvenþã strategia de ocupare simbolicã a spaþiului public din
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judeþele Covasna, Harghita ºi parþial Mureº, strategie conceputã în laboratoarele
adepþilor separatismului maghiar, personalitãþile istoriei ºi culturii româneºti nu se mai
regãsesc în nomenclatorul denumirii strãzilor ºi instituþiilor publice din judeþele
Covasna, Harghita ºi Mureº. Astfel, continuã adoptarea unor hotãrâri ale consiliilor
municipale ºi orãºeneºti de schimbare a denumirii ultimelor strãzi care mai poartã
numele unor personalitãþi ale istoriei ºi culturii naþionale;
? Autoritãþile publice locale, controlate de UDMR ºi PCM, formaþiuni politice
constituite pe criteriu etnic, aflate perpetuu la guvernarea localã, de peste 20 de ani,
refuzã în continuare sã includã în cuprinsul stemelor celor douã judeþe ºi ale localitãþilor cu populaþie etnic mixtã, însemne heraldice reprezentând cultura ºi spiritualitatea româneascã;
? Drapelul Republicii Ungare ºi mai nou aºa zisul drapel secuiesc este arborat de
mai toate primãriile.
? Existã peste 8 hotãrâri ale Consiliului Naþional pentru Combaterea
Discriminãrii care constatã discriminarea în masã a românilor din cele douã judeþe.
În legãturã cu folosirea sintagmei „þinutul secuiesc”, Consiliul Director al
FCRCHM, considerã cã promovarea acestei denumiri este un demers eminamente politic de sorginte revizionistã, prin care se urmãreºte legitimarea artificialã a unei entitãþi
administrativ-teritoriale ce se doreºte a avea statut de autonomie teritorialã pe criteriul
etnic. Aceastã entitate nu are un fundament istoric ºi nu corespunde realitãþilor
demografice actuale, excluzând, la nivel simbolic, aproape 40% din totalul populaþiei
actuale a judeþelor Covasna, Harghita ºi Mureº.
La argumentele privind structura etnicã ºi confesionalã actualã a populaþiei din
judeþele Covasna, Harghita ºi Mureº, trebuie adãugate cele de ordin istoric, conform
cãrora, pânã la 1 Decembrie 1918, în aºa-zisul „Þinut Secuiesc”, românii nu au beneficiat
de drepturi politice ºi civice, fiind supuºi unei acþiuni sistematice de deznaþionalizare.
Românii din aceastã parte de þarã nu dispun de instrumente legale ºi pârghii
eficiente pentru a contracara prin forþe proprii efectele negative ale descentralizãrii, în
raporturile cu autoritãþile administraþiei publice locale aflate sub autoritatea perpetuã a
UDMR.
De aceea solicitãm autoritãþilor statului: Parlamentului României, Preºedinþiei,
Guvernului, precum ºi întregii societãþi româneºti, Patriarhiei, Academiei, mass-media, societãþii civile – sã ia atitudine ºi sã-ºi exprime, public ºi neechivoc, o poziþie
tranºantã referitor la acþiunile iredentiste, revizioniste ºi separatiste, care atenteazã fãþiº
la unitatea ºi suveranitatea statului ºi naþiunii române.
Cerem ca prin lege, sã fie stabilite garanþii în procesul de descentralizare, care sã
evite abuzurile ºi discriminãrile românilor numeric inferiori de cãtre autoritãþile locale.
Solicitãm Camerei Deputaþilor sã nu adopte Legea statutului minoritãþilor
naþionale, act normativ care urmãreºte în fapt reglementarea drepturilor colective,
teritorialitatea ca element fundamental al exercitãrii drepturilor colective ºi definirea
Statutului Român ca stat multinaþional.
Solicitãm Parlamentului sã respingã legea privind regionalizarea României, în
forma propusã de UDMR.
Solicitãm instituþiilor abilitate ale Statului Român sã ia mãsurile ce se impun
pentru respectarea Constituþiei României ºi legilor þãrii referitoare la respectarea limbii
române ca limbã naþionalã, respectarea simbolurilor ºi valorilor româneºti, combaterea
tuturor manifestãrilor neorevizioniste, a celor cu caracter fascist, rasist sau xenofob,
inclusiv a celor care exprimã dispreþ pentru însemnele României
Cerem organelor în drept sã interzicã activitatea unor organizaþii extremist separatiste care deºi nu sunt înregistrate legal, fac propagandã pentru scoaterea unei
pãrþi a teritoriului naþional de sub autoritatea statului român ºi acþioneazã fãþiº ºi
nestingherit pentru enclavizarea etnicã a zonei Covasna, Harghita ºi parþial Mureº, sub
denumirea aºa-zisului „þinut secuiesc”.
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Opinia publicã româneascã trebuie sã înþeleagã faptul cã probleme precum separatismul, izolarea, a douã limbã oficialã, discriminarea românilor pe meleagurile natale
nu sunt doar probleme ale românilor din Arcul Intracarpatic, ele vizeazã întreaga þarã.
Preºedinte executiv: Dr. Ioan Lãcãtuºu
(Sursa: Arhiva FCRCHM)
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Nr. 34 din 18 iunie 2011
Forumul Civic al Românilor din Covasna, Harghita ºi Mureº (FCRCHM),
împreunã cu Asociaþiunea ASTRA, luând act de pericolul inversãrii cursului istoric
vechi de 2000 de ani, de formare ºi consolidare a Statutului Român naþional unitar
indivizibil ºi independent, prin eventuala acceptare a iniþiativelor legislative propuse
de grupãrile politice maghiare privind regionalizarea ºi Statutului minoritãþilor naþionale, lanseazã cãtre toate partidele politice parlamentare prezentul

Apel
prin care solicitãm punerea intereselor naþionale înaintea intereselor politice conjuncturale prin respingerea în Parlamentul României:
a) a prevederilor din proiectul de lege privind Statutul minoritãþilor naþionale
care transformã România, stat în care populaþia de naþionalitate românã este de peste
90%, în stat multinaþional; a prevederilor referitoare la impunerea limbii minoritãþilor
naþionale, în special a limbii maghiare, ca limbã oficialã ºi a celor privind acordarea de
„drepturi colective” ºi de autonomie cultural - politicã care presupun diluarea suveranitãþii României prin faptul cã autoritãþile sale nu mai pot lua decizii fãrã acordul
minoritãþilor naþionale.
b) a proiectului de lege iniþiat de UDMR privind Statutul de autonomie a
Þinutului Secuiesc aflat în dezbaterea Camerei Deputaþilor din anul 2005;
c) a proiectului de lege iniþiat de UDMR privind reorganizarea regiunilor de
dezvoltare prin reconstituirea virtualã a graniþelor impuse României în anul 1940 de
cãtre Hitler, Mussolini ºi Horthy prin Diktatul de la Viena;
d) a oricãrui proiect de lege privind reorganizarea administrativ - teritorialã a
României prin enclavizarea etnicã a judeþelor Covasna, Harghita ºi Mureº, sub denumirea de „þinutul secuiesc”.
Forumul Civic al Românilor din Covasna, Harghita ºi Mureº ºi Asociaþiunea
ASTRA reaminteºte cã în judeþele Covasna, Harghita ºi Mureº populaþia de naþionalitate românã este de 400.000 de persoane, respectiv 42% din totalul populaþiei.
Populaþia de naþionalitate maghiarã reprezintã sub 50% din totalul locuitorilor având în
vedere cã celor 42% procente de români li se adaugã cetãþeni de etnie romã sau de altã
etnie. În acest context, reamintim cã o pondere însemnatã a maghiarilor ºi secuilor de
astãzi sunt în fapt urmaºii românilor deznaþionalizaþi, de-a lungul timpului, unii pe cale
paºnicã, cei mai mulþi în mod opresiv, prin politica perseverentã de maghiarizare dusã
de cãtre administraþia ungarã în perioada dualismului austro-ungar ºi cea care a urmat
Diktatului de la Viena. Despre existenþa acestor români maghiarizaþi, mai amintesc
astãzi doar documentele istorice, bisericile ortodoxe rãmase fãrã credincioºi ºi rãdãcina
numelor unor actuali maghiari ºi secui. Pietrele mormintelor din cimitire vorbesc ºi ele:
Álbuly, Ráduly, Dáncsu, Sztupár, Bogdán, Vákár, Buzdugán, Oláh, Bágyá, Krojitor,
Pitrián, Pujá, Neáksuy, Kolombán, Vászi, Urszuly, Kurká, Thodor, Nedélko, Borbáth,
Sorbán, Ruszuly, Váncsá, Vojku, Ficsor, Goczmán, Boér, Bokor, Pászká, Dinuy, Oprá,

Borcsá, Neáguly, Mircsé, Drégics, Nysztor, Kosztin, Bérszán, Bács, Lunguly, Szávuly,
Kimpián, Pakulár , Zsunku, Parkaláb, Komány, Báricz º.a.m.d.
Astfel, nu doar în context istoric, politic, administrativ ºi de interes naþional, dar
ºi în contextul demografic, solicitãrile organizaþiilor separatiste maghiare ºi imixtiunea
Ungariei în problemele interne ale României apar ca aberante ºi neconforme cu voinþa a
peste 50% din totalul locuitorilor celor trei judeþe.
Acceptarea de cãtre Parlamentul României a solicitãrilor de mai sus parte a
proiectului hungarist va reface situaþia din Evul Mediu în care structurile politico - administrative maghiare ºi secuieºti conduceau din postura de minoritari privilegiaþi
teritorii ºi populaþii majoritare.
Forumul Civic al Românilor din Covasna, Harghita ºi Mureº ºi Asociaþiunea
ASTRA fac un apel la responsabilitate cãtre toate forþele politice româneºti, pentru
respingerea reconstrucþiei hegemoniei maghiare ºi secuieºti medievale pe teritoriul
României Europene, la începutul secolului XXI. Dorim sã trãim cu demnitate în
propria þarã ºi în bunã înþelegere cu toþi concetãþenii noºtri de alte etnii. Puneþi capãt
proceselor de separare, enclavizare ºi de epurarea etnicã care au loc de peste 20 de ani
împotriva românilor din cele trei judeþe din centrul României
Forumul Civic al Românilor
din Covasna, Harghita ºi Mureº
ºi Asociaþiunea ASTRA
(Sursa: Arhiva FCRCHM)
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Un document aproape uitat:

Raportul Harghita-Covasna
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Petre ÞURLEA

D

in iniþiativa PUNR, la 31 octombrie
1990 Senatul, prin hotãrârea nr. 28
ºi la 3 noiembrie 1990 Adunarea
Deputaþilor, prin Hotãrârea nr. 29, înfiinþeazã
Comisia Parlamentarã de audiere a persoanelor
care, dupã 22 decembrie 1989, au fost nevoite
sã-ºi pãrãseascã locul de muncã ºi domiciliul din
judeþele Harghita ºi Covasna. Pe scurt, s-a numit
Comisia Harghita-Covasna; îl avea ca preºedinte pe Mihai Teodorescu. Concomitent cu audieri
le de la Bucureºti - ale celor care se adresau cu
plângeri Comisiei - douã subcomisii (conduse de
Marin Bivolaru ºi Marcel Chiriþescu) au mers în
zonele vizate, Harghita, Mureº, Covasna. Audieri ale celor alungaþi au mai avut loc ºi la
Braºov, Focºani, Bacãu, Ploieºti. S-au strâns declaraþii de la toþi aceia care au vrut sã depunã
mãrturie în faþa Comisiei, inclusiv maghiari;
s-au luat informãri de la instituþiile Statului din
zonã. Sarcina alcãtuirii proiectului de raport,
având la bazã 250 de dosare masive de documente ºi câteva zeci de casete audio cu înregistrarea depoziþiilor, a fost încredinþatã deputatului de Prahova, Petre Þurlea; apoi, textul alcãtuit
de acesta a fost aprobat, fiecare paginã în parte,
de plenul Comisiei, care a mai adãugat aproximativ 50 pagini. În total, Raportul va avea 137
pagini, adãugându-se ºi anexe totalizând alte 91
pagini. A fost aprobat, la 11 septembrie 1991, de
23 din cei 25 membri ai Comisiei (inclusiv reprezentantul Grupului Minoritãþilor Naþionale,
dr. Nicolau). Cei doi reprezentanþi ai UDMR au
refuzat chiar ºi discutarea documentului în Comisie ºi au înaintat O opinie separatã, negând
toate afirmaþiile ºi toate concluziile documentului; de asemenea, Comisia era condamnatã
pentru cã ceruse traducerea Raportului în limbi de
circulaþie mondialã ºi rãspândirea lui în Occident.
Mai multe evenimente din vara ºi toamna
lui 1991 au pregãtit opinia publicã româneascã
pentru receptarea justã a Raportului HarghitaCovasna, înlãturând orice îndoieli asupra
þelurilor antistatale ale UDMR. La 6 iulie 1991,

conducerea UDMR a aprobat, la Cluj-Napoca,
trei documente: Hotãrârile Consiliului unional al
delegaþilor; Propunere în problema minoritãþilor
din România; Apel cãtre Conferinþa OSCE privind minoritãþile. În preambulul primului document se scria: „UDMR îºi exprimã convingerea
cã istoria europeanã a ajuns într-un stagiu în care
pactele Marilor Puteri [...] nu mai pot sã aibã
rol”. Aºadar, Tratatul de la Trianon din 4 iunie
1920, între Ungaria ºi Marile Puteri Aliate, care
a recunoscut frontierele hotãrâte de cãtre popoarele Iugoslaviei, Cehoslovaciei ºi României,
nu mai era considerat valabil. Iar în Apelul cãtre
Conferinþa OSCE se contesta dreptul
Guvernului României de a-i reprezenta pe plan
internaþional pe toþi cetãþenii Þãrii, inclusiv pe
minoritari; maghiarii trebuiau reprezentaþi
numai de cãtre UDMR. ªi, se fãceau aluzii
transparente la începutul dizolvãrii Iugoslaviei.
În toamna lui 1991, o parte a UDMR, în frunte cu
Katona Ádám, a lansat ideea proclamãrii unei
„Þãri a secuilor”, în cadrul ceremoniilor ce
urmau sã aibã loc la Lutiþa pe 19 octombrie.
Faptul a alertat opinia publicã româneascã. Ca
urmare, Televiziunea Românã a solicitat
explicaþii din partea UDMR, pe 13 octombrie;
reprezentantul Uniunii, deputatul Csapó Iosif, a
anunþat doar cã partidul sãu „se delimiteazã” de
cei care au lansat ideea „Þãrii Secuilor”; Daniela
Gãmulescu, crainica din acea searã a
„Actualitãþilor” a întrebat: „Ce înþelegeþi prin
delimitare?” Csapo Iosif a rãspuns cã nu are
mandat sã spunã mai mult, rãspuns în doi peri
care a lãmurit pe mulþi asupra duplicitãþii
UDMR. (Peste ºase ani, însuºi Csapó Iosif va fi
autorul Statutului Þãrii Secuilor.) Alerta opiniei
publice româneºti a fost amplificatã de postul de
radio „Europa Liberã”, care, la 9 octombrie
1991, ora 18, a prezentat un Apel al Departamentului de Stat al SUA cãtre cetãþenii americani din România, care erau îndemnaþi la prudenþã în deplasãrile lor, deoarece vor avea loc
manifestaþii violente, mai ales în provincie. Toa-

statului nostru. Examinând natura ºi consecinþele unei asemenea intenþii, deputaþii au
condamnat însãºi ideea punerii în cauzã a unitãþii teritoriale a României, socotind cã aceasta
reprezintã un grav precedent ce ar putea declanºa, în actualul context internaþional, alte acþiuni de atentare la fiinþa Statului român.
Totodatã, Adunarea Deputaþilor a luat act de
poziþia exprimatã de reprezentanþi ai Grupului
Parlamentar al UDMR, care au arãtat cã formaþiunea lor politicã, precum ºi imensa masã a
minoritãþii maghiare din Þara noastrã, condamnã orice încercare de atentat la unitatea ºi
integritatea teritorialã a României. Declarându-se fideli acestei Þãri, pe care o considerã
drept patrie fireascã, ei au apreciat cã numai în
unitate ºi strânsã conlucrare cu populaþia românã
majoritarã ºi cu celelalte minoritãþi naþionale,
într-o Românie democratizatã ºi înnoitã profund, vor putea fi asigurate drepturile ºi libertãþile lor fundamentale. Adunarea Deputaþilor
considerã cã, oricât de grav este gestul Grupului
menþionat mai sus, el nu exprimã atitudinea majoritãþii cetãþenilor români de naþionalitate maghiarã. De aceea socotim cã - în interesul democratizãrii României, al statornicirii unor relaþii
inter-etnice democratice ºi cu adevãrat umane nu se poate admite ca la manifestãrile extremiste
ale unui grup restrâns din rândul minoritãþii maghiare sã se rãspundã cu poziþii similare, extremiste, de oriunde ar veni ele, ceea ce ar duce la
înveninarea convieþuirii poporului român cu minoritãþile naþionale, la deteriorarea imaginii României în lume. Membrii Adunãrii Deputaþilor
adreseazã tuturor cetãþenilor Patriei chemarea de
a nu se lãsa provocaþi de asemenea acþiuni, de a
dovedi discernãmânt ºi rãspundere civicã, de a
conlucra, prin înþelegere ºi toleranþã reciprocã,
în vederea asigurãrii unui climat de stabilitate
politicã ºi socialã în Þarã, a condiþiilor necesare
pentru continuarea ºi adâncirea procesului de
democratizare ºi de transformãri structurale inaugurate de Revoluþia din decembrie 1989. [...]
„Aºadar în locul unui text simplu de condamnare
a atentatului la adresa Statului naþional român,
se adoptase un text stufos, în care rãzbãtea vechiul limbaj de lemn (autorul principal era Dan
Marþian), care în plus, pentru a da satisfacþie
UDMR-ului, consemna presupusa existenþã a
unui extremism românesc. (ªase deputaþi prahoveni - Petre Þurlea, Corneliu Ruse, Marcel
Chiriþescu, Ioan Mihuþ, Adrian Pitca, Ilie Nica
vor da o declaraþie comunã de presã, condam-
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tã lumea a fãcut legãtura între Apel ºi proiectata
adunare de la Lutiþa. A urmat, în Camera Deputaþilor, pe 14 octombrie, o amplã dezbatere pe
marginea propusei Þãri a secuilor, dezbatere
inauguratã printr-o declaraþie a Grupului
Parlamentar al FSN, grup majoritar, cititã de
ºeful acestuia Marian Enache. Se foloseau
expresii tranºante: ideea „Þãrii Secuilor” este
expresia unui „spirit de naþionalism exacerbat ºi
radical, dãunãtor, menit sã învrãjbeascã ºi sã
semene urã în rândul populaþiei Þãrii”; asemenea manifestaþii reprezintã „un grav atentat la
unitatea, demnitatea ºi istoria Þãrii, un act profund ilegal […], o ignorare flagrantã a realitãþilor istorice”. Reprezentanþii tuturor partidelor au condamnat aspru politica liderilor
UDMR; foarte vehement s-a arãtat Ioan Bogdan
(PUNR, viitor preºedinte al Curþii de Conturi),
Vasile Gionea (PNÞCD, viitor preºedinte al
Curþii Constituþionale), Constantin Andreescu
(PNL, preot), ªtefan Cazimir (FSN). La sfârºit,
Petre Þurlea atrãgea atenþia asupra existenþei
unui plan general în care sunt înglobate toate
acþiunile antiromâneºti; purificarea etnicã, rebeliunea antistatalã, autonomizarea unor regiuni,
introducerea celei de-a doua limbi oficiale, federalizarea ºi, în final, ruperea unei pãrþi din trupul
Þãrii; plan ce trebuie combãtut în ansamblul sãu.
(„Monitorul Oficial”, partea a II-a, an II, nr. 238
din 15 octombrie 1991). Venit la tribuna Camerei Deputaþilor, reprezentantul UDMR,
Tokay György a încercat sã calmeze spiritele,
afirmând cã partidul sãu nu poate „nici mãcar sã
accepte ideea ca cineva sã atenteze la integritatea ºi unitatea României”, iar Katona Ádám era
caracterizat ca „descreierat”. Acþiunile ulterioare ale UDMR nu vor fi deloc în conformitate
cu discursul lui Tokay. Atunci, însã, cuvântarea
sa mieroasã a fãcut ca Declaraþia adoptatã a doua
zi de Camerã, în problema respectivã, sã fie
foarte blândã în comparaþie cu discursurile deputaþilor: „Adunarea Deputaþilor a luat
cunoºtinþã cu îngrijorare ºi adâncã preocupare
de intenþiile declarate ale unui grup de cetãþeni
români de naþionalitate maghiarã din judeþele
Covasna ºi Harghita, autointitulat «Grupul politic al UDMR din Þinutul Secuiesc», de a trece la
declanºarea unor acþiuni având ca scop
proclamarea autonomiei teritoriale a acelui þinut.
Aºa cum este firesc, aceste intenþii au generat
nemulþumiri ºi sentimente de indignare în opinia
publicã din þara noastrã, în rândurile poporului
român, întrucât vizeazã direct suveranitatea
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nând lipsa de consistenþã a Declaraþiei adoptate
în Camerã, încercarea de a arunca vina conflictelor inter-etnice din Transilvania ºi asupra
românilor, faptul cã nu se cerea nici o mãsurã de
întãrire, de apãrare a Statului. Va apare în
Curierul Naþional din 16 octombrie 1991, sub
titlul Noi, am votat împotrivã). Aceasta a fost
atmosfera în care s-a ajuns ca, la 17 octombrie
1991, sã se prezinte în Parlament Raportul Harghita-Covasna. Tokay György, acelaºi care în
urmã cu trei zile se arãtase atât de doritor al
bunei conlucrãri româno-maghiare, cerea,
printr-o intervenþie violentã, sistarea prezentãrii
Raportului, ºi, în primul rând, a transmisiei directe
la radio ºi televiziune, întrucât „transmisia este
echivalentã cu condamnarea unei minoritãþi fãrã
judecatã”. În prealabil, apelase, pentru aceleaºi
lucruri la Consiliul consultativ pentru problemele minoritãþilor naþionale, la Guvern, la
preºedintele României, la preºedintele Camerei
Deputaþilor. Refuzaþi, parlamentarii UDMR vor
pãrãsi sala. (ªedinþa trebuia sã înceapã la ora 9,
dar s-a amânat cu patru ore din cauza revotãrii, la
Senat, a listei noului Guvern, timp în care s-au
primit la Parlament, Radio ºi Televiziune, nenumãrate telefoane din Þarã de la cei care credeau cã UDMR-ul reuºise sã blocheze dezbaterea). Tokay avusese dreptate: transmisia
directã a Raportului a stârnit un interes uriaº,
mai ales în Transilvania - pentru prima datã se
spuneau lucrurilor pe nume ºi era înfierat public
ºovinismul maghiar. De teama unor reacþii violente româneºti la dezvãluirile din Raport,
înainte de încheierea ºedinþei Parlamentului,
conducerea FSN, întrunitã de urgenþã în biroul
vicepreºedintelui Camerei, Marian Enache, a
hotãrât ca sã se citeascã, dupã lectura Raportului, un apel la calm, transmis prin Televiziune:
„În numele Grupului parlamentar al FSN, ne
adresãm cetãþenilor Þãrii, îndeosebi populaþiei
Ardealului, sã dea dovadã de calm, raþiune ºi
înþelepciune, fiind asiguraþi cã aleºii lor în Parlamentul României vor stabili realitãþile în mod
corect, în spiritul adevãrului, al principiilor democraþiei ºi justiþiei, al respectului convieþuirii
paºnice dintre minoritatea maghiarã ºi populaþia
româneascã. Orice manifestare nechibzuitã, indiferent din partea cui ar veni, ar putea avea în
condiþiile prezente consecinþe nefaste asupra
stabilitãþii ce se înfiripeazã timid, dar sigur în
Þarã, ar putea degenera în situaþii tensionate ºi ar
putea aduce atingere imaginii României.” (Pe 21
octombrie, Comisia Harghita-Covasna a fost
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solicitatã la o întâlnire cu un reprezentant al
ONU pentru drepturile omului. Din felul cum s-a
purtat, reieºea cã fusese chemat de UDMR, dar
ajunsese prea târziu, Raportul fiind deja prezentat. Atunci s-a înþeles de ce insistaserã cu
disperare parlamentarii maghiari sã se amâne,
mãcar cu o sãptãmânã, prezentarea). Dezbaterea
Raportului s-a fãcut în mai multe ºedinþe comune ale celor douã Camere, cu transmisie directã la Televiziune, cu intervenþiile directe a 84
parlamentari. Pe 4 noiembrie vor urca la tribunã
ºi reprezentanþii UDMR; acuzau pe toatã lumea Guvernul, Parlamentul, Preºedinþia, Televiziunea - prin Bárányi Francisc, Hosszú Zoltán,
Pillich Ladislau, ultimul aruncând chiar invective întregii sãli; deputatul Dumitru Pop, din
Târgu Mureº, a ripostat: „De ce aþi dat foc la
biserici? Criminalilor!” Mai era puþin ca sã se
ajungã la violenþã fizicã. Dan Marþian, care prezida, a reuºit, însã, sã calmeze spiritele, încheind
repede ºedinþa. Astfel, Hotãrârea care trebuia
adoptatã în urma dezbaterii a fost amânatã, abia
la 20 decembrie prezentându-se o primã variantã
de text. Între timp a fost un adevãrat pelerinaj pe
la Bucureºti al diverselor delegaþii occidentale,
toate responsabile cu drepturile omului în lume
ºi toate alarmate de situaþia tragicã a maghiarilor
din România; intensa campanie denigratoare
dusã de UDMR în presa occidentalã avusese
efect. (Avusese corespondent ºi în Þarã, unde, la
tribuna Camerei Deputaþilor, Tokay György
afirmase cã „Poporul român este suprasaturat de
urã”, iar Szöcs Géza scrisese în România Liberã
despre „Pogromul ºi linºajul împotriva maghiarilor”.) Cea mai impunãtoare delegaþie venea de
la Consiliul Europei, între cei ºapte membri ai
sãi fiind ºi Lászlo Kovács. ªi, ca un corolar, a
apãrut la Bucureºti ºi o delegaþie a Guvernului
de la Budapesta, care a cerut imperativ o întâlnire cu Comisia Harghita-Covasna. ªi, cu inconºtienþã, s-a acceptat. Nu caracterul arogant al
întrebãrilor puse de Gyula Horn era important în
întâlnirea respectivã, ci faptul cã se recunoºtea,
prin acceptarea întâlnirii cu Comisia, dreptul
Ungariei de a se amesteca într-o problemã internã româneascã.
Votul final al Parlamentului asupra Hotãrârii pe marginea Raportului Harghita-Covasna se va da abia pe 12 februarie 1992. Amânarea de patru luni fusese folositã pentru
adoptarea unui text neutru. Nici mãcar nu s-a
acceptat formula normalã „Parlamentul aprobã
Raportul Harghita-Covasna”, ci s-a folosit for-

fãcuse - rezultatul a fost departe de cel scontat ºi
normal. Nici un român alungat nu a fost sprijinit
sã revinã în Harghita ºi Covasna; situaþia generalã a populaþiei româneºti din cele douã judeþe a continuat sã se înrãutãþeascã; UDMR-ul a
putut sã-ºi continue nestingherit politica de maghiarizare forþatã. Peste interesul naþional îºi dãduserã mâna unii dintre foºtii mari lideri comuniºti. Cu toate acestea, prin evidenþierea
publicã, fãcutã chiar de cãtre Parlament, a fãrãdelegilor patronate de UDMR ºi a amestecului
Ungariei în România, Raportul a avut un efect
pozitiv. A demonstrat existenþa pericolului revizionismului maghiar, a demonstrat miopia sau
reaua credinþã a celor care-i negau existenþa; i-a
solidarizat pe majoritatea românilor în jurul ideii
apãrãrii Statului naþional unitar.
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mula „Parlamentul ia act”; dar, putea sã ia act ºi
fãrã sã fie de acord cu conþinutul, deºi în timpul
dezbaterilor toþi l-au apreciat. În particular, deputaþilor din majoritatea parlamentarã (FSN) li
se spusese cã o condamnare deschisã a UDMR,
chiar dacã ar fi fost normalã, ar periclita ºansele
României de a intra în Consiliul Europei, ºi
mulþi crezuserã. Exista ºi o explicaþie: În acel
moment, atât în fruntea UDMR, cât ºi în fruntea
FSN se aflau foºti lideri ai PCR, tovãrãºia de
decenii nefiind uitatã. Cu toatã încercarea PUNR
de a schimba textul, nu s-a reuºit. Dupã vot,
parlamentarii UDMR zâmbeau triumfãtor iar senatorul Dumitraºcu (FSN) declara: „Domnilor, o
sã avem soarta pe care o meritãm! Unde nu-i ºira
spinãrii nimic nu e!” Astfel, dupã o muncã intensã de un an - cum nici o altã comisie nu mai
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