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MESAJ
adresat participanţilor la manifest!irile consacrate studierii şi cinstirii activităţilor
făuritorilor istoriei, culturii, civilizaţiei şi religiei românilor din sud-estul Transilvaniei
- Sfântu Gheorghe, 23 septembrie 1995-

Ion Iliescu

Adresez sincere felicitări Ministerului Culturii, Prefecturii judeţului Covasna,
Episcopiei Ortodoxe a Harghitei şi Covasnei, Ligii cultural-creştine "Andrei Şaguna",
Inspectoratului pentru Cultură al judeţului Covasna şi Muzeului Spiritualităţi i Româneşti
Sfântu Gheorghe pentru organizarea acestor manifestări; transmit, de asemenea, felicitări pro
fesorilor, cercetătorilor, slujitorilor arhivelor de stat centrale şi judeţene, oamenilor de culturii
care au înţeles necesitatea şi importanţa studierii istoriei, a culturii, civilizaţiei ş i religiei
românilor din această patte de ţară, precum şi datoria noastră de a cinsti înaintaşii, pe toţi cei
care au lucrat sau lucrează pentru apărarea unităţii naţionale, a credinţei în valorile statnlui
naţional unitar român .
Consider că aceste manifestări constituie un important eveniment de simţire şi
conştiinţă românească şi au un impact deosebit nu doar în actualitatea imediată, ci şi în pers
pectivă, asupra lumii de mîine pe care o dorim mai aşezată şi mai generoasă, sub semnul
încrederii, al înţelegerii şi prosperităţii.
Dacă instituţiile de învăţământ, de cultură, de cercetare, disciplinele socio-umane au
avut şi au un rol important în lupta pentru afirmarea şi păstrarea fiinţei istorice a poporului
român, manifestările de felul celor pc care le onoraţi azi au meritul de a propaga idei şi ade
v!iruri care să confere identităţii noastre spirituale o certă apartenenţă la spaţiul european, pre
cum şi un mod propriu de a comunica, de a participa la schimbul universal de valori.
Înţelegerea şi convieţuirea oamenilor au sporit totdeauna zestrea civilizaţiei şi au
constituit un bun suport pentru umanitate. Am avut deschizători de drumuri, întemeietori în
acest sens iar moştenirea lor este o pilduitoare lecţie pentru urmaşi. Andrei Şaguna este unul
dintre aceştia. Iniţiativa de a-i consacra o statuie în municipiul Sfântu Gheorghe este salutară.
Andrei Şaguna ocupă un loc de frunte în pleiada de ierarhi ortodocşi, iubitori de ţară, ctitori
de limbă, de cultură şi de civilizaţie românească; el a avut un rol deosebit de important în
reorganizarea Bisericii Ortodoxe Române din Transilvania, fiind unul dintre marii bărbaţi ai
veacului său, un tribun al luptei pentru emancipare a românilor din această străveche provin
cie românească.
Totodată, mă alătur celor care s!lrbătoresc împl inirea unui an de la înfiinţarea
Episcopiei Ortodoxe a Harghitei şi Covasnei, care a dovedit că poate împlini trebuinţele bi
sericeşti şi religioase ale păstoriţilor săi.
Îmi exprim speranţa că aceste manifestl1ri vor constitui un imbold pentru instituţiile
de stat şi cele ale societăţii civile să acorde mai multă atenţie problemelor şi nevoilor
românilor, ale tuturor cetăţenilor de aici, eli vor contribui la întărirea unor rapm1uri de
înţelegere, colaborare şi respect între români şi populaţia majoritară din judeţele Harghita ş i
Covasna ş i l a realizarea mult doritei reconcilieri istorice dintre România şi Ungaria.
Urez succes manifestărilor consacrate studierii şi cinstirii activităţii făuritorilor isto
riei, culturii, civilizaţiei şi religiei românilor din sud-estul Transilvaniei şi transmit calde urări
de bine tuturor participanţilor.
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