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MĂNĂSTIREA "SFÂNTUL PROOROC ILIE"
DIN TOPLITA
'

Mihail Goia
Ioan Gaşpar
Mircea Sfârle:t

1. Vetre de sihăstrie românească la poale le Călimanului
.

Între aşezămintele bis�·riceşti de pe pământLII Transilvaniei vetre ale credinţei şi legii
strămoşeşti, durate cu trudă de înaintaşii noştri cu multe veacuri In urmă sau ctitorite de
Domni şi boieri români din Ţara Românească şi din :\1oldova �i i scăpate de urgiile vremii, se
află şi cele de la poalele Călimanilor.
Astfel, în apropierea Topliţei, în cartierul Moglăneşti, pc locul numit "Pârâul
Doamnei", se află o biserică de lemn, semn al existcnţc:i mmi vechi a?ezământ monahal, cti
torit în anul 1658 de Doamna Safta, soţia Domnitorului G1eorghe �;tefan al Moldovei, pe
locul unei mai vechi mănăstiri, ale cărei ruine erau În•:ă vizil: ile la inceputul secolului nostru.
Dintr-o inscripţie în l imba slavonă, aflată pe o icoană ce a aparţinut acestui vechi şi
stănt lăcaş, reiese că biserica act•.Ială a Moglă.neştibr a fo:;t restaurată în anul 1677. Alte
refaceri s-au efectuat în anul 17 1 O, an marcat pe anCcldJ amentul portatului.
În anul 1 7 5 5, biserica a fost înfrumuseţată cu r• nou� catapeteasmă şi cu noi icoane,
operă a reputatului zugrav "Andrei din Sânfalău" (satul Corneşti, comuna Adămuş, jud.
Mureş). Parţial, aceste icoane sunt expuse în prezent în Mtm:ul Mănăstirii "Sfântul Prooroc
Ilie" - Topliţa.
Ca urmare a rezistenţei <:ălugărilor de la Mă11ăstirea ortodoxă "Pârâul Doamnei"
împotriva ofensivei catolicismului, sprijinit de Curtea de la Viena, in anul 1 764 aceştia au fost
alungaţi, chiliile şi celelalte constntcţii au fost arse, iar bist:rica mănăst[rii a fost atribuită cul
tului greco-catolic. Ulterior, aceasta a fost părăsită ş [ astfel ajunsă într-o avansată stare de
deteriorare.
Prin grija monahilor de la Mănăstirea "Stănt:ul i>moroc nie b i s erica fostei mănăstiri
de Ia Pârâul Doamnei a fost restaurată în anul 1 958 şi n:�finţitâ la data de 21 noiembrie a
aceluiaşi an, de către Arhiereul Emilian Antal care, tr.rnp de 1 9 ani , a t4Jst staret al mănăstirii
din Topliţa.
Ulterior, în perioada 1973- 1 984, au fost refhcutc şi constmcţiile anexe. În prezent se
poate vorbi, pe bună dreptate, de aşezarea monahală a Moglăneştilor, schit al Mânăstirii din
Topliţa cu dublul hram, respectiv "Naşterea Maicii Dcm nul ui (8 s eptembrie) şi "Intrarea în
Biserică a Maicii Domnului" (2 1 noiembrie).
De mici dimensiuni (lung ime==8,5 m; lătimca.=4,70 rn. ) pereţii bisericii înscriu un
plan dreptunghiular cu absida altamlui decroşată. Peste mmaos se afHi o mică turlă clopot
niţă, fapt ce a dus şi la înlocuirea acestuia cu tavan. Nao.;ul şi altarul sunt acoperite cu bolte
semicilindrice, cea a altarului fi:ind racordată la pereţi cu ff�ii curbe. Partea superioară a
"

"
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încheieturilor bârnelor fo rmează console sculp :a! e cu diferite motive arhaice româneşti, prin
tre care şi tradiţionalul "c:ap de cal".

Acestei succinte prezentâri a vechii aşe ziiri monahale de la Moglăncşti i s-ar putea

adăuga preocupâri1e permanente ale credincioşilr·r român i ortodocşi din Topliţa, din cele mai

vechi timpuri, pentru păstrarea şi apârarea cn:dmţc i strămoşe�.ti - să nu uităm participarea

activă a monahilor de la "Pârău1 Doamnei" şi a ·omân ilor ortodocşi din Topliţa la mişcarea
condusă de stareţul So fronie de la mănăstirea C ioara-Alteia din anii 1 759- 1 76 1 , precum şi

vocaţia de ctitori mani festaU de-a lungul veac Llrilor şi prezent!l pân!l în zilele noastre pe aces

te meleaguri.

2. Mănăstirea "Sfiin tul Prooroc Ilie'' - <:tito ric a primului Patriarh al Bisericii
Ortodoxe Române, Dr. Elk Miron Cristea
Având în vedere (:ele arătate mai sus, �:c poate aprecia că Mănăstirea "Stăntul

Prooroc I l ie" din Topl iţa nu face decât să continu �

o

Sl1intă tradt�ie a spiritualităţii româneşti

ce s-a manifestat permanent pe aceste plaiuri !itră.11oşeşti.

Aşezată într-o splendidă livadă, a cărei fmmus�ţe naturală a fost desăvârşită de-a

lungul anilor de harnicii ci v ieţuitori, Mănăstirea dm lopl iţa a cunoscut de la începuturile ei

şi până-n zilele noastre o amplă şi permanentă de:�voltare .

Precum mărturise şte însuşi ctitorul ei, gândul întemeit:rii acestei mănăstiri a luat

naştere în mintea sa în anul 1 9 1 1 , pe când feric itul intru adormir•! Patriarh Miron, fiu al fiun

taşei comune româneşti de pe Valea Mureşului, T<:pliţa, era Epis.;op al Caransebeşului. După

aprobări le necesare din partea autorităţilor bisf:rio;eşti şi de stat, episcopul . Miron Cristea a

început pregătirile pentru întemeierea acestui aşe �ământ, menit a fi ridicat întru pomenirea
părinţilor săi, ţârani vrednici din Topliţa care au hărăzit pe singurul lor urmaş de parte băr

bătească, Ilie, să devină slujitor al Domnului.

Încă din anul 1 9 1 O , biserica mănăstirii,

11

1rumoasii bisericuţă din lemn, asemănă

toare numeroasC?Ior biserici c'in lemn din Transilv:mia, eonstruit:i în anul 1 847, a fost adusă
din comuna vecină Stânc{:ni şi aşe?.ată într-o 1huno�1i ?i :;paţroasă grădină, situată lângă

şoseaua năţională Topliţa-Reghin, proprietatea piiri nţdor ct itorului. Rând pe rând, au fost ridi
cate în jurul ei clădiri

de

lemn, corespunzătoare scop.llui viitorului aşezământ, pentru ca aces

ta să poată face faţă rostului său, potrivit intenţiel c:l:itcmlui :

".

.. de a fi schit călugăresc de

slăvire a milostivului Dumnezeu şi de rugă pentru cn!dinc iosul siiu popor românesc".
Ctitoricescul gând al Episcopului Miron Cristf:a

a

pu1ut fi transpus în faptă abia în

anul 1 928, la zece ani dup�1 reîntregirea Patriei ş i la trei ani dup� înscăunarea sa ca Patriarh

al Bisericii Ortodoxe Române ( 1 925). În ziu::t Stllmului Prooroc Ilie (20 iulie 1 928),
Patriarhul Miron Cristea

a

adresat Episcopului Nicolae Ivan al Vadului, Feleacului şi

Clujului, pe teritoriul cărei Eparhii se găsea atunci eonuna Topl iţa, o scrisoare document,

care cuprinde toate relaţi ile şi datele privitoare la v i iwru l aşe7..ăm<int: descrierea bisericii şi a
tuturor clădirilor anexe, înzestrările acestora, cho�ltu i e l ile suportate de ctitor, personalul sluj i 
tor şi îndatoririle l u i etc.

În această scrisoare-do1:ument

s e preciza totodată şi situaţia cano

nică a acestui aşezământ: cât timp va trăi Gti::orul ei, această mânâstire va rămâne
stravropighia Patriarhului Ivliron Cristea, iar după moar:ea sa, ea va trece sub administraţia

Episcopiei Vadului, Feleacu1ui şi Clujului, unn �ind s� fi � c ondus�l în conformitate cu Legea

de organizare a Bisericii Ortodoxe Române.

Sfinţirea rnânăstirii s-a făcut în ziua de Duminicii, 2 1 octombrie 1 928, în prezenţa cti

torului ei, Patriarhul Miron Cri s tea de către un �:obor de: preoJ i în frunte cu protoiereul
,
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Dumitru Antal, inspector eparhial, delegatul Episcopului Nicolae Ivw.1. Cu această ocazie, în

cuvântarea pe care a rostit-o Patriarhul Miron Crist:eL a mărturisit gândwile şi i ntenţiile cu

care a înfiinţat acest aşez1mânt mânăstiresc, cheltu.ind din fondurile personale suma de

4. 500.000 lei. Ctitorul a vrut să reînfi inţeze o mânăst i re ot1odoxft în Tmnsilvania, acolo unde, ca
urmare a uniaţiei din

1 700, duşmanii legii strămoşeşti a românilor " . . . toate mânăstirile le-au ars
şi cele de piatră le-au zdrobit cu tunurile,iar pe ciUugă.ri i . .au alungat . . . îată de ce - a subliniat cti-

torul - am simţit o s:ffintă datorie să reînnoiesc un astfe l de aşezbmânt duhovnicesc. Am mai ftcut

o aceasta - a continuat mai departe ctitorul - şi din da1or(a .;e am simţi-o faţă de părinţii mei

Gheorghe şi Domniţa, ţărani, îngropaţi aici, ca voi să ·veniţi ai<:i şi sA. închinaţi la piatra mormân
tului lor, a.ducându-vA. aminte că ei au dat pe primul l'atr .arh al României Mari şi mergând acasă
să vă trageţi de la gurâ, ca să puteli ingriji de creşterea C\ piilor voştri, diindu-i la şcoală., că nu se

ştie care din copiii voştri, azi desculţi, se ascunde un om mare".

În intreaga ei existenţă ele aproape şapte dece nii, Mănăstirea "S:tantul Prooroc Ilie"

din Topliţa şi-a des�şurat activitatea şi împlinit ro:;r:uJile, cu toate vtt:regiile prin care a tre
cut, potrivit intenţiilor cu care

a

fost întemeiată de ctit:�rul ei, care a vizitat-o mereu până la

trecerea lui la cele veşnice ( 1 939), înzestrând-o c u c.de necesare. Dupii moartea ctitorului, ea
a trecut sub chiria Episcopului Vadului, Feleacului ş t Clujului, Nicolae Colan .
.

Printre stareţii numiţi de Episcopul Nicolae Cohn, la Mlnăstirea din Topliţa -

intr-o perioadă deosebit de tensi onată, s-a aflat şi Jerodilconul Battolorneu Anania, în prezent
Arhiepiscop al Arhiepiscopiei Ortodoxe Române a Vao ului, Fcleacului şi Clujului.

La puţină vreme după. cel de-al doilea răzbci mondial. mai precis în anul 1 950,

Mănăstirea din Topliţa trece s ub chiriarhii Arhiepiscopiei Sibiului, I.P. S . Arhiepiscopi şi
Mitropoliţi Dr. Nicolae Bălan, Dr lustin Moisescu, Ni·;olae Cola.n şi dr. Nicolae Mlâdin. O

dată cu refacerea Episcopiei de Alba Iulia ( 1 975), într3.nd în teritoriul acesteia, ea s-a aflat
sub oblăduirea părintească şi purtarea de grijă a P.S Episcop Emilian Birdaş, iar din 1 990

până în 1 994, a P.S. Episcop Andrei Andreicuţ, care
a.şez1mânt monahal, in anul 1 990.

El

ş i fost tuns în monahism in acest sfânt

În 1 994, prin înfiinţarea Episcopiei Covasnei şi Harghitei, oraşul Topliţa, j udeţul

Harghita, deci şi Mănâstirea "Sfântul Prooroc Ilie" tn:c .mb p un:an: a de grijă a noii episcopii .

C u acest prilej , p � data d e 20 iulie 1 994, la Mân;istirea d i n Topliţa are loc u n eveni

ment cu ample rezonanţe pentru v i aţa bisericească a româ.ni. or di n Covasna şi Harghita. La
poalele Călimanilor, la mănăstin:a ctitorită de primul :Pa triarl: al Bisericii Ortodoxe Române,

in prezenţa unui mare sobor de ierarhi şi preoţi are 1(1(: hirotonirea ca Episcop al primului ie

rarh al noii Episcopii a Covasnei şi Harghitei, P.S. Episwp Ioan Selejan.

Împreună cu înalţi demnit:lri de stat şi impor1ante personalităţi ale vieţii publice din

cele două judeţe şi din întreaga tad, la eveniment iau parte nii de credincioşi de pe ambele

versante ale Carpaţilor.

3. Clopotniţa şi p orţile doe la intrarea in indnta

mănăstirii

Clopotniţa mânăstirii, rcspectând tradiţia ansamblurlor mănăstireşti, proporţionată
ca dimensiune, este aşezată la intrarea principală a incint,:i . Construită din lemn în anul 1 928,
după proiectul arhitectului Patriarhiei Ortodoxe Româ.nt l a a:eca vreme, Ionescu Berechet,

ea respectă în mare măsură stilul arhitecturii populart: rom;uu:şti cu elemente stilizate speci

fice sau adaptate la construcţii mai vechi sau mai noi. In cazul de f:1ţă, proiectantul foloseşte

ca sursă de inspiraţie elemente întâlnite la Hanul lui Manuc d. n Bucureşti.
Poarta principală de la intrarea în mănăstire e. st{: sculptată în lemn de fraţii
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Moldovan din Idicel-Mureş şi Dumitru Ciobota di n Topliţa, după proiectul părintelui arhi
mandrit Mihail Goia, stareţul mânâstirii, iar în pre.wnt '�x2rh al a�ezămintelor mânâstireşti ce
aparţin de Episcopia Covasnei şi Harghitei.
Ansamblul sculptura) al porţii cuprinde �tema Eparhiei

de Alba

Iulia, Sfânta Treime,

medalioanele a trei dintre d�rnnitarii care au ctitorit ·n Adeal: Ştef<m cel Mare, Mihai Viteazul şi
Constantin Brâncoveanu, precum şi al sfinţilor român i Ili

Prooroc Ilie şi ale părinţilor Patriarhului Miron
Sunt reprezentatt:,

�

Ore.>t şi Sa va Brancovici, al Sfântului

Crislea, (i eorgc şi Domniţa.

de asemenea, celi! şapTe

c:ol i ne ale Romei, Împăratul Traian,

lupoaica cu cei doi gemeni, Romulus şi Remus, �·�ge l e Deceb�d. scene din viaţa dacilor şi

steagul dacic. Stâlpii porţi i nnt sculptaţi cu pomul vielii ;:i coloana infinitului aparţinând lui
Constantin Brâncuşi.

4.

Biserica Mănăstirii "Sfântul Proo1ro•:

Ilie''·

ve:;tit prin meşterii în prelucrarea lemnului,
1 9 1 0 la Topliţa, a tost construiti\ în unul 1 847, pf' locul alteia mai vechi, sub

B iserica de lemn d·� la Stânceni, sat
adusă în anul

conducerea preotului Gheorghe Uj ică, împreun :!i

(:

J ti ii săi, Ioan şi Ştefan .

m. iar lăţimea de 5 rn.),
o construc\ie de o deo�:ehită frumuseţe arhi tecturală . Ea îmbină anno
nios moştenirea străbună - f01ma poligonală a pr•)nHJsul u i , intâlnit:i atât în Transilvania, cât şi
Deşi relativ modestll ca dimensiuni (lun2imea e�:te de 1 4

biserica se impune totuşi ca

Moldova - cu noutăţile constructive ale meşterilor n: oldo•,eni din secolul al XVII l -lea, şi anume
absidele

laterale poligonale, iar între naos şi pronaos arcad·�k de

pe pilaştri sculptaţi.

Pridvorul si tuat pc l atura sudicli a biseric i est1! marcat

sculptaţi . Deasupra l ui

se

cu

arcade susţinute pe stâlpi

înalţă un mic şi armonks tum-dopotniţă, al c!irui foişor, cu stâlpi

legaţi prin contrafise, susţin fiCOperişul piramidal.

Pereţii pronaosului :formează un pentago 1 ac(•perit cu
curbe descărcate pe consoL�.

o boltă octogonală, cu f'aşii

Naosul bisericii este acoperit cu o boltii � c micilindrică >prijinită pe o

bază octogo

nală alungită pe axa est-vest. Cele două abside late:ralc ale navei sunt octogonale. Pe cupolele
absidelor se mai păstrează pictura iniţială realizati:!. lr: an ul 1 847 d-e meşterul zugrav "Gl igorie
din Târgui Pietrei" (Piatra Neamţ).

Absida altarului poligonală este prevăzutii

GLI

r i şe poligonale pentru proscomidie şi

diaconism. Bolta altarul ui, poligonală, este pem:tr.lt�t spre naos de o arcadă pe care se află
reprezentarea picturală

a lui Isus Emmanuel .

Cu excepţia celor din zona menţionat:� rr ai

s-a deteriorat cu ocazia mutării bisericii de la

st s, ve chea pictură nu s-a păstrat. Ea
StâiKeni la Topliţa. În consecinţă, s-a recurs la

repictarea bisericii, şi în acest sens s-a apelat la Dimitrie Bdizarie, cunoscut şi apreciat în

epocă, îndeosebi pentru orientarea pe care a introdus-o ·rn pictura bi sericească, şi anume
revenirea acesteia la tradiţiile bizantine şi medievale ronâneşti .
Scenele religioase, pi c1ate tempera pe p în zii. sunt de mare valoare artistică. Astfel,
în pronaos se remarcă tablourile votive în care sunt figurile părinţilor Patriarhului ctitor -

pl: par1ca vestid a pronaosului), portretul
al Consi l i ului de Regenţă, sub mantia sa
ocrotindu-1 pe suveranul copil Mihai 1; tabloul votiv îl cuprinde şi pe Nicolae Ivan, Episcopul
George şi Domniţa (ale căror morminte se afl�

Patriarhului Miron Cristea, in postură şi de memb11.1

Vadului, Feleacului şi Clujului.

Dintre temele picturii naosului se distinge

in chip deosebit I isus Pantocrator, încon

jurat de serafimi. La baza bo lţii, de jur-împrejurul mosul ui, se distinge textul din care rezultă
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cii biserica a fost înillţatil, " ... ca 9ă se pomenească nurntde lui Dumnezeu şi să se pomenească
în ea ostaşii români căzuţi pe strâmoşescul pâmânt al Basarabie [,. al Bucovinei şi al
Ardealului pentru dezrobirea lui''.
.
.
Iconostasul, inspirat din t3mp1a paraclisu1ui patriarhal din Bucureşti, este f&:ut dtn
lemn de tei filigranat. El a fost sculptat şi pictat la Miln,;hen de pictoml George Rusu, nepo
tul Patriarhului.
În biserică se află icoana Maicii Domnului cu Pruncul , pictată de Dimitrie Belizarie,
pe care Patriarhul Miron Cristea a depus-o pentru o n·Japte pe Sffintul Mormânt al
Mântuitorului şi apoi a sfinţit-o la râul Iordan, împreună cu alte două icoane ferecate în argint
(Maica Domnului cu Pruncul - Dul cea s:irutare şi lisliS Arhif:reu şi Judecător).
S.

Paraclisul mănăstirii şi principalele const rucţii ane:u

Principalele lucrări de amenajare şi de construqii m:cesare ansamblului monahal de
la Topliţa s-au efectuat in prima lor ctapil, între anii 1 923-- 1 92 8 . În acest răstimp s-a constru
it clădirea stăreţiei (parte din materialele rezultate din dt!rnoloirea casei natale a Patriarhului),
s-a construit turnul clopotniţă de la intrarea in incintă unde 3-au previlzut inclusic încăperi
pentru vieţuitorii mănăstirei, s-a repictat biserica.
După o perioadă de activitate duhovnicească Mtma!ă, ( 1 928- 1 939) a unnat o lungă
etapă de frilmântări şi neâmpliniri. Ca şi alte aşezări n· onahalc româneşti, in mod deosebit
cele din Ardeal, nici Mănăstirea "Srantul Prooroc Ilie" n-a fost ocolită de vitregi ile vre
murilor. Urmârile odiosului dictat de la Viena şi o perioa.jă în:>i!mnată după instalarea regimu
lui totalitar, la sfârşitul celui de al doilea război mondial, au constituit momente de mari încer
cări pentru viaţa spirituală din acest aşezilmânt monahal . Curajul, dârz-.e nia şi spiritul de sa
crificiu al puţini lor vieţuitori care au continuat să trili asdi aici a u făcut ca flacăra credinţei şi
a speranţei să nu se stingă nici o clipă.
S-a revenit la o viaţă rnonahalil cât de cât norna[1\. :1bia în anii ' 70. Printre primele
măsuri ce s-au impus a fi luate - ansamblul era declarat monument istoric şi de arhitectură au fost cele legate de conservarea bisericii şi a restului de c lldiri . Ulterior, între anii 1 9721 976, s-au efectuat ample lucrări d1: restaurare, iar în perioada 1 985- 1 990 s-au realizat impor
tante construcţii noi, printre care o biserică-paraclis şi o clădire anexă cu două nivele. La eta
jul acestei clădiri, într-un spaţiu special construit şi amenajat, funcţionează, din anul 1 995,
muzeul mănăstirii.
Paraclisul mănăstirii, deosebit de generos <:a spaţiu şi bine organizat din punct de
vedere funcţional, a fost construit �;i pictat intre anii l 9H- 1 9 94 .
S-a sfinţit în 20 iulie 1 994 .
Pictura, in frescă, a fost executată de picto:�ii bi se:·ic�.�şti Manolache Pătraşcu din
comuna Vultur, j udeţul Vrancea şi Ioan Botiş, originar din V1 şeu, judeţul Maramureş.
Iconostasul şi stranele - sculptură tradiţională ir, lem:1 d·e stejar - au fost executate de
o echipă de sculptori din Grumăreşti, judeţul Neamţ.
Pictura iconostasului, realizată in ulei, a fost executată de ierodiaconul Sofronie
Cantea, vieţuitor din mânăstire.
6. Hramurile Mănăstirii "Sfântul Prooroc Ilie"
Ziua de 20 iulie , a Sfântului Ilie, este cel mai mare hram de pe Valea Mureşului.
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şi proveni enţa l r. Înt lni m ai� i
Numărul credinci oşilor partidp anţi este impresio nant ca
. .
.
ŞI B1stnţe1 . In
pelerini din M aramureş, M ol dova, Ţara Bârse:i, din ţinuturile Năsăudulm
ultimii ani au apărut mulţi

pelerini din strninătaH:.
dată în
Atmosfera acestor întâlniri este emoţionantă., ele ·:onstitui ndu-se de fiecare
i
.
minunate prilejuri de în ăl ţare sufletească pentru wti parti cipanţi
.
te in pnma ZI
Hrarnul paradisului mănăstirii este "Izvor•JI UmMui rii". Se prăznuieş
sunt mult�
de vineri, după Sfintele Pa şti . Deşi doar la al doilea an de prăznuire (in 1996)
ca ŞI
amploare
aceeaşi
motive să credem că este pc <:ale să devină la fd ce solicitat şi sa. ia
.

hrarnul bisericii

pe 20 iulie.

7. Aspecte ale vieţii obştei minăstireşti

unui aşezământ monahal c:�tc strâr.s l·:!gată d•! n umărul vieţuitorilor. Ea
numărul vi eţLtit·Jrilor est\: mai mare sau măcar sufi
cient pentru asigurarea asistenţei duhovniceşti a cdor ce :;olicită acest lucru şi pentru buna
gospodărire a bunurilor mănăstirii. Desigur că foarl � importantă este şi dăruirea personalului,
modul neobosit in care îşi duce la îndeplinire ascul:an!a :ăl ugărească, felul în care îşi respec
tă jurământul depus atunci când s-a hotărât să inlre in m onahism.
În ce priveşte' obştea mănăstirii "Sfăntul P10oro : I l ie", se poate afirma cu certitudine
că cel de al doilea aspect, şi anume dăruirea, a fm:t 'in pennanenţâ p-redominant. Este suficient
să păşeşti o singură dată in acest sfânt lăcaş, într.. o zi de să.rbiitoar·� sau o zi obişnuită pentru
a te convi nge de acest adevăr.
Viaţa obştei

este cu atât mai bogată spiritual, cu cât

Ani în şir numărul v ieţuitorilor la aceasUL rnăll.lstirc a J'i,st foarte mic. În cea mai

a d �pi�şit 1 O per so ane : monahi şi fraţi.
În prezent, având în vedere şi cele două sL hituri, M o glăncşti şi Dumbrăvioara, sub
ordonate, precum şi parohia B istra şi paraclisul J{:nm: i din Vo ivod mi, lipsite de preoţi, obştia

mare parte a existenţei mânăstirii, obştia acesteia n ll

mănăstirii este formată din

2.5

de vieţuitori.

În organizarea vietii obştei a

mănăstirii st r·�spectă trad 1ţia monahală şi ascultarea
vizit:�.torilor şi închinătorilor ei în orice

călugărească. Sluj itorii mănăstiri i stau la dispoziţi<

timp, prin slujbe, molitve mărturisiri şi împă.rti.� iri . Servidi l·� divini se săvârşesc zilnic, cu
,

regularitate dimineaţa şi s eara.
De asemenea,

vi cţui t ;:,ri i mânăstirii

ghide�z� p1: cd care vizitează muzeul, asigură
învecinate lipsite temporar de preo ţi - aşa cum s-a arătat mai
sus - se ocupă de administrare;! şi buna funcţiona�e a bibl iotecii, care cuprinde câteva mii de
asistenţă religioasă în paroh i i le

volume şi a arhivei .
Selejan.

Întreaga obşte se bucură de sprij inul p �n n a ne nt

a l Prea Sfinţitului Episcop Ioan

8. Stareţii Mânăstirii "Sfântul Prooro1: J li.e''
De la înfiinţarea m.inăstirii, în

1928, � i până în prezent, grij a pentru viaţa
şi cea gospJdărească, în perioada de bună afimtare dar şi de mari rrămân
tări în care supravi eţuirea a constituit un deziderat foartl: important, a revenit, în calitate de
stareţi, următoarelor personalităţi:
duhovnicească, dar

- Arhimandritul Ştefa:11 Teodorescu
- I eromonahul

A nfilohie Ionaşcu

- Ieromonahul Ghelaşie Hariton

1 9::8- 1 939
1 9�· 9- 1 946
1 9t·6- l 947
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1 947- aprilie-iulie

- Protosinghelul Gherasim Bica

1 947- 1 948

- Ierodiaconul Bartolomt:u Anania

1 9·18- 1 9 52

- Ieromonahul Anfilohie Ionaşcu

1 952- 1 97 1

- Arhiereul Emilian Ant211

1 97 1 - 1 99 5

- Arhimandritul Mihail Goia

1 99 5

- Arhimandritul Emi l i a n Telceanu

�:i

până în prezent

9. Muzeul Mânăstirii "Sfântul Prooroc Ilie"
în pre:zenţa P. S. Ioan Selejanul,
al Covasnei şi Harghitei, a unui mare nu m \r df: credincioşi şi invitaţi oficiali,

La 30 mai 1 99 5 , într-w:i cadru festiv deosebi ! ,
Episcop

reprezentanţi ai unor instituţii c entrale şi locale, s-a sfkţit şi
Ideea amenajării unui ast�menea muzeu, în ��are să

s-a

inaugurat muzeul m:înâstirii.

fie adunate cât mai multe dintre

mărturiile existenţei român ilor de pe aceste meleaguri, în conditi ile in c�re populaţia
românească este supusă unui pro<:es continuu de desnaţionalizare este veche. In mod sigur,
cel care s-a gândit pentru prima dată să amenajeze aici

un

as•!menea ob iectiv a fost însuşi cti

torul mânăstirii, Patriarhul Miron Cristea. Aducerea unei biserici vechi din lemn şi nu con
struirea uneia noi, constituie un argument in acest sens.
·

Patriarhul a fost conştient de numărul foart� mare, realm t:nte impresionant, de
bunuri de o deosebită

valoare ce atestă prezenţa dintotdeauna a românilor pe aceste

meleaguri, precum şi riscul ca acestea să fie defini :iv risiJl ite şi pierdute. Procesul de
desnaţionalizare a românilor s-a a.;centuat, aşa cum

am

mai

arll.tat, în perioada Dictatului de

la Viena şi a existenţei Regiunii Autonome Maghiaw. Multe bi serici ortodoxe au fost deza
fectate din lipsa credincioşilor trecuţi forţat la cultelt: rom:mo.. catol ic, reformat sau unitarian.
În aceste condiţi i , a fost o mare şansă ca in momentul in .;arc: lucrurile au revenit la un anu
mit grad de normal itate un tânăr c�lugăr din partea locul ui , astăzi Arhi mandritul Mihail Goi a,

al mânâstirii, mergând pl unnele marilor săi înaintaşi - ne-am
dar §i la Arhiereul Emilian Antal, înmormântat sub pronaosul bis
ericii - a adunat cu râvnă şi migală, ca un bun cunoscăto r, tot ce(:a ce exprimă în forme speci
să fie cel care, aj ungând stareţ

referit Ia Patriarhul Cristea,

fice, spiritul ortodox şi nafional românesc, în zona Top1iţei . În sensul celor arătate mai sus,
un merit deosebit 1-a avut şi Episcopia Ortodoxă
Birdaş, după înfiinţarea acesteia î'n anul 1 97 5 .

de Alba [ ul i a, în Ji·unte cu P. S . Emilian

L a toate aceste eforturi arn fi nedrepţi dacă nu

credincioşi români, care au păstrat peste veacuri, um: ori

am adăuga şi p e cele ale anoni milor
cu

mari dificultăţi, dacă nu chiar cu

riscuri, marile valori ce astăzi se aflâ expuse în muzeul mânăstirii. Multe dintre aceste
obiecte, pe lângă valoarea istoricii sau artistică, au o profundă încărcătură emoţională. şi

naţională, ele fiind printre singure le vestigii ce au s upravi eţuit unor mari comunităţi care
acum sunt grav diminuate sau chiar dispărute în urma

proce�:ull1i dur de maghiarizare a po

pulaţiei româneşti din judeţul Harghita (de exempl u, Porumb�nii Mari, Ciuc-Sângiorgiu,
·

Lăzăreşti, Imper etc) .

Expoziţia permanentă. a muzeului cuprinde

un important fond de icoane pe lemn,
.;hip deos�bit, fragmentele tâm

datând din secolul al XVIII-lea. Dintre acestea menţionăm în

plei bisericii Mânăstirii Doamnei, realizată în anul 1 7 :- s , de meşterul zugrav "Andrei din
Sânfalău", precum ş i icoanele împa.râteşti pictate

de a•:el aşi zugrav. Icoane pe lemn de o va

loare asemănătoare şi tot de la mijlocul aceluiaşi secol XVJ i l _r rovin de l a bisericile anterioare
din Topliţa şi Stânceni. Acestea se impun atât prin acurateţe :�. exe cuţiei temei iconografice,
cât şi prin aureolele ş i ramele

amplu sculptate şi pictalt!. Jnel1! dintre icoanele expuse au fost
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vean .
pictate de un alt renumit meşter transilvănean, Il'<.vd Dun1bră
.
c lm ur� ăt? r sunt
Icoanele pe lemn din secolul XVIII şi :in 1nimde decenii ale ve� �
.
me1, lucrăn stmJlare
legate în mod direct de arta iconografică ortod x ă jiu c ! ntrul Transilva
fi ind frecvente în bisericile din satele de pe Mu ·f:Ş :?i fâ:nave.
e a bisericii
în expoziţia muzeului sunt prezentate f:agrn en t·� ale vechii catapetcsm
Se rema�
Neamţ).
(Piatra
trii
i
P
Târgui
din
din lemn, cea pictată în 1 840 de meşterul Gligor e
�
apostoli,
de
flancat
mp.�rat",
l
şi
că în chip deosebit icoana împărătească "Iisu · Arhier!U
iconografice
temele
şi
precum
proc•roci,
de
icoana "Măicii Domnului c u Pruncul " flancat

,

rare în pictura de şev al et ca "Lupta dintre kstor şi Lic", "Maica Domnului pe Rug",
"Duminica Orbului", "Când Z1U m e rs greu (pe l'tare) Slr.ntul Nicolae", "Ducerea Sufletului

celui Drept", "Izvorul Mâicii Domnului" etc.
Muzeul d eţ in e o valoroasă colecţie de io:o:me pe st i c l ă, din care sunt expuse câteva
exemplare reprezentative pt�ntru srarşitul veacu ui a l XV l ll-lea şi inceputul secolului al XIX

lea. Ne referin în special la ic oana "Maica Do ·mu l u k C J P runcul", provenind de la biserica
din Gălăuţaş, care poate fi atribuită marelui ico 1ar Popa Sa ndu din lemuţeni. Printre valorile
deosebite semnalăm icoana "Învierea lui Isus", e provine din biserica de Ia Porumbenii Mari.

�

.

Din a doua jumătate a secolului al XI � . (ea, se remarcă i eoanele pe sticlă reprezen

�

tându-1 pe "Sfăntul Il ie", precwn şi icoana "Ar anghclii Mihail şi. Gavril".

În muzeu se afl ă un obiect puţin obi r.uit: o �:cândură lucrată în bardă, ce fusese

fixată pe spatele tâmplei vechii biserici de la

[râul Doamnei, pe care se află scris cu căr

bunele unnătoarea însemnare: "să se ştie când a 1

ctiZ'Jt uniaţia din Ardeal

1 762", evocând

şi în

acest mod rezistenţa călugărilor şi a românilor or odcşi din Transilv:1nia veaculului al XVIII-lea,
pentru apărarea legii străbun•! in faţa ofensivei ca olice c lirijat�i de Curtea Imperială.

1măr de c� rţi religioase ortodoxe,

Expoziţia muzeului prezintă un mare

unele d in 

tre ele fiind unicate sau raritil.ţi naţionale. Ne '(:f,� rinîn sp ec i a l la fragmentele din Psaltiria

,

tipărită în anul 1 544 la M ikşovo (Serbia) şi la nanuscrt sul C'azaniei lui Varlaam, caligrafiat
la finele secolului al XVII·Iea de "erei Mihai

"

;;,mbe e provenind de la biserica parohiei

Imper, precum şi la Cazania lui Varlaam, ti ărită Ia la;I Î, în 1 64 3 , şi Evanghelia de la
Bucureşti din 1 682 . Colecţia cuprinde numero .se :�irţi tipărite în secolul al XVIII-lea şi în
prima jumătate a secolului al XIX-lea în toa � l:•:ntre. e tipob>Tal1ce româneşti ale vremii:

Bucureşti, Râmnic, BUzău, Blaj , Iaşi, Mănăstir l N �amt etc. Dintre tipăriturile mai deosebite
semnalăm: Apostol, Buzău, 1 704; Triod, Buc � şti , 1 72 1 ; Penticostar, Râmnic, 1 749 (de la
biserica din Porumbeni i Mari); Ceaslov, laşi, 75H (din Săcd); Liturgh ier, Bl aj 1 7 5 5 (din

,

Gheorgheni); Psaltire, 1 84 3 şi Pidalion, 1 844, :rnbeie tipărite la Mănăstire Neamţ.
Cărţile aflate în expunerea muzeului d mons trea.zii cil. românii din actuala Episcopie
a Covasnei şi Harghitei au :1vut pennanente le · turi cu românii dt: pretutindeni în tot cursul

�

evului mediu. Valoarea acestor cărţi este amplifi ;at5 d� diversdc însemnări marginale, în care
sunt consemnate evenimente din viaţa comuni ,! lor româneşti d i n zonă.

Muzeul prezintă, de asemenea, o ser· , d·� obiecte liturgice din metal preţios sau
comun, limitându-ne să semnalăm potirul şi di ' Jl bisericii Mănllstirii Doamnei, din secolul
al X
-lea, sfeşnice, cruc i so::u lptate în lemn i fi�reeat� în metal, cadele de argint şi alamă
de la miJlocul secolulm_ al XIX-lea, agheasmt
1 de argint dămit de Episcopul Canon Donici,
Evanghelie ferecată în argint, dăJUită Mănăstiri "Smnttl I ' ro oroc Ilie" de Asociaţia "Cultul
Eroilor Neamţului", în anul 1 928, la sfinţirea 1 .caşului. E>:empl ilicăm colecţia şi prin mitra

':'I��

arhierească din secolul al XIX-lea şi prin icoan "S fântul Prooroc Ilie", din secolul al XVIII

lea, ferecată în argint.

Muzeul omagiază in mod deosebit me r: oria ctitorului, Dr. Elie Miron Cristea, dia-
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arans ebeşul ui
con ( 1 900), monah ( 1 902), i cromonah ( 1 903), arhiere J ( 1 S 10 ), episcop al C
ui �e Rege?ţli
Cosiliul
al
a
membn
,
)
25
9
e
(1
( 1 9 1 O), întâiul Patriar al Biserici i Ortodoxe Român
bme mentat
loc
un
t
uobâmh
-a
şi
vit1te
acti
( 1 926), care prin credinţa sa şi prin întrega sa
printre Marii Oameni ai Neamulu i .
Dintre numeroas ele obi1:cte ce i-au apatţinut şi care sunt expuse, semnalăm:
portretele p!U"inţilor, un tablou al casei părinteşti, un \'eţrnan1 arhit:resc din catifea, o cârjă de
arhiereu, paftaua Patriarhulu i, pe c:are sunt gravate datele esenţiale de sluj ire a Altarului şi a
Patriei, diverse medal ii de bronz şi argint care îl omagia.;�ă., ccpia dizertaţiei de licenţă (primul
studiu consacrat vieţii şi operei lui Mihai Emine�:cu, 1 8 95}, precum şi icoana "Sfănta
Treime", pe spatele căreia se află �•emnăturile marilor ierarhi ai O:rtod,J xiei care au participat
la instalarea sa ca Patriarh al României.
Prin valorile sale şi prin semnifcaţia cxpona1 elcw, Muzeul Mănăstirii )�tăntul
Prooroc Ilie" se constituie într-tm .::lmagiu adus atât în ai 1U1Ş iltlr ce au vieţuit in mânăstire, cât
şi tuturor românilor din spaţiul harghitean, care, timp de veacuri, şi-au păstrat credinţa stră
moşească şi fiinţa naţională, cu toate cun1plitele furt.uni CI! s -at, abătm asupra l or.
La împlinirea a 50 de ani d e la trecerea la c,�Jv veşnict: a ctitorului şi cu prilejul re
sfinţirii bisericii mănăstiri i, în urma lucrărilor de re �>taurare a pkturi i, realizată de pictorul
restaurator Dorin Handrea, originar din Maioreştii M m-eşului, în curtea Mânăstirii s-a
amplasat un bust al Patriarhului Miron Cristea, donat de l. A . S . Reghin şi realizat în ceramică
de sculptorul Iorgat.
10.

Schiturile Mânăstirii "Sfântul Prooro•: llit�'·

Schitul Moglăneşti. Aşezarea monahală de 1<, M ogl ăneşti , s ituată în apropierea
oraşului Topliţa, a fost prezentaHi l'n primul paragraf c.l ac(·stui �:uccint material. Ea are o isto
rie veche, de fapt stă la începuturile monahismului de re ac<:ste me l eaguri .
Loc binecuvântat de Dumnezeu, schitul cu lmpro�jm imile lui mioritice fascinează pe
toţi cei care ajung pe aceste meleaguri .
Biserica din lemn cu hrarnurile "Naşterea Maicii Domnului" şi .,Intrarea în Biserică
a Maicii Domnului", valoros mLmument istoric, este res :aura.ă !iÎ bine Ingrijita.. De asemenea,
se află în bună stare construqi i l e anexe şi cele gospodan:şti.
Funcţionând ca s ch it a! Mânăstirii " S făntul Prooroc llie", aşt�zământul este deservit
de şase vieţuitori .
Schitul Dumbrăvioara. Este întemeiat în anul 1 93 0 de Patriarhul Miron Cristea, ca
metoc al Mănăstirii Topliţa. La in1emeiere, schitul a fo�t înzestrat cu o suprafaţăde 32 jugăre
de pământ necesar întreţin eri i vic·:uitorilor mănăstiri . l n an J l 1 9.50, s,;hitul a fost desfiinţat
iar pămâ.ntul naţionalizat
După decembrie 1 9 89, schitul se reînfiinţeazli . Se n!c lădeşte paracli sul care poartă
hramul ,.Sfinţii Arhangheli M ihail şi Gavril", se refae anexe l·e go!:pod�lreşti.
În prezent, schitul pos,�d:i o suprafaţă de 17 hectare ş i este deservit de 4 vieţuitori
care asigură asistenţa religioasă şi în parohiile Sân g•!:: şi l emei
NOTE
l .loana Cristache-Panait - Biserici de lemn,

continuitate şi creaţie românească

monumente is tor:c � di 1 E:rJiscopia A lba Iuliei, mărturii de

(cu un Cuvânt

ir a inte a l

P. S.Emilian Bârdaş, Episcop de
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Alba Iulia şi

un

SFÂRLEA

Studiu introductiv al prof. dr Vasi .c Drăgul, 1 987, Editura Episcopiei

Ortodoxe Române, Alba Iulia;

2. Ioana Cristache-Panait - Arhi;'ectura de lemn din

Editura Museion;
3 . Materiale referitoare la Mânâstirea Toplifa, in

Iulia;

Trar·siivania judeţul Alba, Mureş şi Harghita,

"Îndrumăto:lrele bi sericeş ti

"

1 99 3 ,

editate de Episcopia Alba

4. Documente existente în arhiva Mânăstirii Topliţa.

THE MONASTERY OF THE HOLU PROPHET ILIE IN TOPLIŢA
PRECINCTS OF ROMA::"lJAI\ HERMJTAGE
AI THE FOOTS

OF CĂ LIMAN MOUNTAINS
(Abstr a c t)

This monastery, fundastion of the one who "''lS lhc first patriarch of the Eastern Chuech, is a
succesor of a Romanian herrnitage traditions, more t}�m 400 years old, at the foots of Căliman
Mountains. Near Toplita, in Moglăneşti quarter, on the place named .,Pârâul Doamnei , therc is a wood
en church, serving as sign of an ancient monastic esta b!J shment, bild in 1 65 8 by the Moldavian voivode
Gh. Ştefan's wife, d-na Safta.
The study present� the phases of the building ·�ompkx that constitue now the monustery of
Topliţa and also aspects of monarchal life together with a museum of the monastery, containing a lot of
icons made on wood and gla:;s, ancient holly books, cultical ob)ects made of precious metals in order,
to pay homage to the memory o f the founder, dr. Elie Mirtln :�ri:;tea.
"
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