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Ortodoxe a Covasnei şi Harg hitei şi a l
Vlădicului Ioan, ca formă d e rezistenţă, prin
credinţă şi cultură, la tendinţele de asimila re
şi de afirmare a identităţii româneşti, într-un
mediu multietnic şi pluriconfesional .
Plurietnicitatea ş i pluriculturalitatea, se
afirmă în volumul la care ne referim, vor fi
trăsăturile definitorii ale acestei fără prece
dent familii de state, iar ele trebuie exersate
cu succes de fiecare stat în parte, întâi, între
propriile graniţe. Tendinţele iredentiste de
revenire la formele de organizare specifice
evului mediu, de organizare monoetnică, de
enclavizare etnică şi de respingere, totodată,
a diversităţii şi pluriculturalităţii pe care le
manifestă etniile cu reminiscenţe imperiale,
ca cea maghiară, reflectă stări de lucruri con
trare oricărui drept naţional şi oricărei legis
laţii europene
Concluzia finală a lucrării este că cei ce ies
în câştig în urma contactului dintre culturi
sunt oamenii, grupurile umane, popoarele şi
naţiunile care, în acest fel, se cunosc mai
bine, se apreciază corect, se bucură de
reuşitele lor materiale şi culturale de vârf,
construind un climat naţional şi internaţional

de pace, înţelegere şi cooperare colectivă
pentru soluţionarea problemelor comunităţii
sau ale omenirii. Exerciţiul la scară mondială
a acestui contact este o formă de trecere de
la conflictul civilizaţiilor şi culturilor la dialogul
lor, un dialog fertil, benefic pentru toate
părţile,
Volumul Românii la contactul dintre culturi
poate constitui o schemă, un ghid de cerce
tare a împrumutu rilor şi interferenţelor
interetnice dintre români şi orice altă etnie din
ţara noastră care a mai fost cercetată sau nu
încă până acum, pentru că în el cercetătorul
problemei va găsi instrumentarul teoretic şi
metodologie complex şi adecvat pentru a
pătrunde la rădăcina fenomenelor, proceselor
sau subproceselor ce se desfăşoară dincolo
de partea vizibilă sau manifestă la nivel soci
etal şi pentru a le interpreta şi exprima în lim
baj ştiinţific adecvat.
Indiscutabil este faptul că ne aflăm în faţa
unui eveniment editorial, la apariţia căruia,
Centrul Ecesiastic de Documentare " Mitropolit
Nicolae Colan " şi Centrul European de Studii
Covasna-Harg hita, şi-au adus modesta lor
contribuţie.

Ioan Lăcătuşu

Ioan Lăcătuşu, Dăinuire românească În Harghita şi Covasna,
Editura România pur şi simplu, Bucureşti, 2007

"0 carte document, o carte avertisment, o
"
carte stimulent
Mă simt deosebit de onorat de a prezenta
o nouă apariţie editorială a prolificului şi repu
tatului arhivist, sociolog şi istoric al acestor
meleaguri, dr. Ioan Lăcătuşu. Cu deosebită
onoare, deoarece consider că autorul este
românul de excepţie de lângă noi, născut
pentru a ne îndruma şi orienta în vremurile de
excepţie pe care le trăim, de ai urma fapta şi
pilda. Este românul acestor meleaguri, după
afi rmaţiile renumitei cercetătoare în sociolo
gie Maria Cobianu-Băcanu "care reprezintă şi
reflectă prin scrierile sale ca un seismograf,

românească În Harghita şi Covasna s e consti
tuie într-un nou efort ziditor întreprins de
autor pentru binele neamului său. Sintetizând
conştientul cărţii, lucrarea poate fi definită ca
fiind o carte document, o carte avertisment, o
carte stimulent.
Document, pentru că această carte se con
stituie într-un tezaur de informaţii veridice
puse la d ispoziţia publicului larg, în multe
cazuri inedite, necesare cunoaşterii adevă
ratei istorii, culturi şi civilizaţii româneşti din
sud-estul transilvan.
Avertisment, pentru că învăţămintele isto
riei, a faptelor petrecute în anii ultimei con
flagratii mondiale la Aita Seac:ă sa u sud-estul
transilvan, nu pentru toti îndeamnă la tole
ran�ă, ci mai degrabă la acţiuni irP.dentiste,
separatiste, contrare democratiei europene,
de natură să avertizeze societatea
românească asupra pericolului scindării
unităţii sale nationale.

intregul zbucium al pământului harcovian şi al
neamului românesc cu care se identifică În
suflet, credinţă, cultură şi ştiinţă '�

Apărută la prestigioasa editur� România
pur şi simplu din Bucureşti, in vara acestui an,
şi lansată acum când autorul a trecut pragul
celor 60 de ani, lucrarea intitulată Dăinuire
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Stimulent, pentru că autorul îşi propune şi
reuşeşte totodată, în paginile sale, să scoată
la lumină " rolul elitei intelectuale in viaţa
"
comunităţilor româneşti din această parte de
ţară şi ofere " o imagine cât mai aproape de
realitate, despre elita românească actuală din
Arcul intracarpatic şi insemnele trasate de
aceasta pe răbojul timpului, materializate in
producţii editoriale, ca mărturie pentru gener
aţiile viitoare'�
Î n primul capitol, intitulat " Ierarhi ortodocşi
"
ardeleni şi românii din Covasna şi Harghita
se face vorbire în mai multe studii despre
" raportul Biserică - societate, respectiv cea a
rolului Bisericii Ortodoxe În păstrarea şi
afirmarea identităţii lingvistice culturale şi
confesionale a românilor din sud-estul
Transilva�iei'� Şase su �t ierarhii exempiificaţi
de autor 1n acest sens. In primul dintre studii,
dedicat celui dintâi patriarh al României, Elie
Miron Cristea, autorul analizează diferite com
ponente ale activităţii multiple a ierarhului
privind învăţământul confesional (numirea şi
salarizarea cadrelor), activitatea de construc
tor cu referire la ed ificarea Catedralei
Mitropo litane de l a Sibiu, acti vi ta tea etno
muzeogrilfică la 1\STRA în care implicat a
fos� �i Octavian C. Tăslăuanu prin profesio
nahsmul şi spiritul său organi7ntoric.
-

Studiul Mitropolitul Nicolae Bălan şi românii
ortodocşi din ţinutul Harghitei şi Covasnei
remarcă a portul ierarhului în deschiderea
unei noi epoci în viaţa Bisericii ardelene, prin
fapte şi realizări care amintesc de marele său
înaintaş Andrei Şaguna. Se poate exemplifica
în acest sens: înfiinţarea a două protopopiate
din cel al Treiscaunelor, la Sfântu Gheorghe şi
Oituz pentru " Întărirea elementului româ
nesc': "pentru a readuce şi recâştiga pe fii cei
"
pierduţi după cum afirma protopopul Ioan
Rafiroiu; creşterea numărului de parohii la '69
de la 4 1 , a bisericilor de la 29 în 1920 la 66 în
1940, a caselor parohiale de la 25 la 75;
împroprietărirea cu suprafeţe agro-silnice a
bisericilor, şcolilor, căminelor culturale; înfiin
ţarea de bănci populare. Interesante sunt şi
informaţiile prezentate de autor privind istoria
Bisericii Ortodoxe după 1 9 1 8 în perioada
interbelică, a ocupaţiei hothyste cât şi a
represiunii comuniste până în anul 1955,
perioadă dominată de personalitatea mitro
politului Nicolae Bălan.
Aspecte inedite ne sunt prezentate de
autor şi în privinţa mitropolitului Nicolae
Colan, din perioada când acesta a rămas sin
gurul mare ierarh în teritoriul ocupat al
Ardealului. De asemenea sunt enumerate
numeroasele acţiuni dedicate de românii de
pe aceste meleaguri cinstirii memoriei mare
lui înaintaş precum şi rolul şi importanţa pen
tru studierea istoriei locale a înfi i nţării
Centru l u i Eclesiastic de Documentare
"
" M itropolit Nicolae Colan .
Cuvi nte de înaltă apreciere foloseşte
autorul pentru Mitropolitul Antonie Plămă
deală, care prin implicarea sa şi a colaborato
rilor săi, preot Gheorghe Papuc (originar din
Covasna), arhimandriţii Timotei şi Veniamin
Tohănean (originari din Î ntorsura Buzăului),
la acţiunile organizate de românii covăsneni şi
harghiteni precum şi prin nenumărate demer
suri iniţiate pe lângă factorii de autoritate a
reuşit să îndeplinească un vis al creştinilor
ortodocşi - înfiinţarea Episcopiei Covasnei şi
Harghitei. De asemenea autorul evidenţiază
acţiunile locale la care a participat şi actualul
M itropolit al Ardealului Laurenţiu Streza,
demn continuator al ierarhului cărturar
Nicolae Colan. Î n această lucrare, P.S. Ioan
Selejan îşi găseşte locul cuvenit în rândul
acestor mari ierarhi, slujitori credincioşi ai
!:l eamului românesc din sud-estul transilvan.
lnsă subliniez că pre7�nţa domniei sale la
acest eveniment �ditorial arată odată în plus
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preţuirea şi stima de care se bucură autorul
lucrării, dr. Ioan Lăcătuşu, în mintea şi inima
întâ i u l u i stătător al nostru pe aceste
meleaguri . Sunt convins că de aceeaşi înaltă
preţuire se bucură şi P.S. Ioan în sufletul
autorului argumentând aceasta prin însăşi
cuvintele sale din studiile dedicate distinsului
ierarh; " Preţuim, deopotrivă, cărturarul şi
constructorul, ierarhul şi liderul de necontes
tat al românilor din Arcul intracarpatic, mo
destia şi demnitatea sa, strădania depusă cu
sârguinţă, răbdare, Îndrăzneală, dârzenie,
pragmatism şi optimism, dar şi proiectele
Îndreptate spre viitor': " Reper de demnitate
naţională, Prea Sfinţitul Ioan s-a implicat la
modul pragmatic şi eficient În viaţa cetăţii,
mijlocind, cu autoritatea şi prestigiul de care
se bucură, legătura reprezentanţilor societăţii
civile din cele două judeţe, cu demnitari din
conducerea autorităţilor administraţiei publice
centrale şi locale'�
Capitolul al Il-lea, intitulat ,,Ferestre În
timp. Pagini de istorie românească În sud
"
estul Transilvaniei cuprinde "studii şi articole
În care sunt abordate unele probleme ale
dăinuirii româneşti În localităţile fostelor
scaune secuieşti. Un rol important /-a avut
solidaritatea românilor, a românilor din Întreg
spaţiu românesc cu fraţii lor din curbura
interioară a Carpaţilor, pusă În evidenţă În
stu-diul Ctitori şi binefăcători munteni ai
parohii/ar ortodoxe din fostele scaune
secuieşti (sec. XIXr De asemenea, cuprinde
un document istoric privind " Fundatia Gojdu "
şi contribuţia sa la formarea elitei româneşti
ardelene din arealul sud-est transilvan. Cele
două studii le putem încadra în ceea ce
numeam la începutul vorbirii mele: " cartea
document'� Lucrarea este o astfel de carte şi
datorită celor 237 de trimiteri bibliografice,
din care cea mai mare parte (culese din
arhivă) sunt inedite, precum şi apelului făcut
la lucrările ştiinţifice de referinţă în domeniu;
a metodelor de investigare ştiinţifice folosite
din domeniul etnografiei şi sociologiei; a
informaţiei istorice clare, logice, argumentate
şi încadrării istoriei reale în cea naţională şi
universală, reliefând cauzalitatea fenomenului
isto ric; a evidenţierii rolului liderilor locali în
îndrumarea vieţii spirituale a românilor din
aceste locuri. Caracteristic însă capitolului
"
Ferestre in timp rămâne semnifica�ia pe
care auto ru l , cred că d vru l să o sublinieze în
mod deosebit în lucrarea de faţă, de a fi o

"

" carte avertisment'�

Avertisment, pentru că învăţămintele isto
riei, a faptelor petrecute în anii ultimului
război mondial la Aita Seacă sau în sud-estul
transilvan NU pentru toţi cei implicaţi îndeam
nă la tolerantă, ci mai degrabă la acţiuni
iredentiste, separatiste, contrare principiilor
democraţiei europene, de natură să aver
tizeze societatea românească asupra peri
colului scindării unităţii sale naţionale şi
statale. Cred că acesta este sensul pe care
autorul a vrut să-I dea studiilor " Episodul
tragic de la Aita Seacă - septembrie 1 944 " şi
,,Aspede ale convieţuirii româna-maghiare
din judeţul Covasna. Mărturii Documentare
(1 944-1 946r
Fapte şi calvar continuate în acelaşi areal şi
după instaurarea regimului comunist, exem
plificat în cel de-al treilea studi u prin
călugărul Martir Dionisie Şova de la mănăs
tirea Făgeţel, judeţul Harghita ( 1901-195 1 ) şi
a preotului martir Aurel Negoescu (Neagovici)
din Î ntorsura Buzăului ( 1 900- 1952). Î n finalul
capitolului, ca o fereastră deschisă pentru
cunoaşterea istoriei acestor meleaguri şi a
romanităţii sale se constituie studiui " Muzee/e
româneşti din judeţele Covasna şi Harghita continuatoare a tradiţiilor astriste din zonă'�
Al III-lea capitol al lucrării se constituie în
ceea ce subliniam la începutul prezentării,
într-o " carte stimulent'�
Stimulent, pentru că autorul îşi propune şi
reuşeşte totodată, în paginile înfăţişate, să
scoată la lumină " rodul elitei intelectuale În
"
viaţa comunităţilor româneşti din această
parte de ţară şi să ofere " o imagine cât mai
aduală din Arcul intracarpatic'�
Î n paginile capitolului, autorul analizează,
recenzează, îşi exprimă cu onestitate convin
gerile privind valoarea scrierilor autorilor de
cărţi de pe aceste meleaguri. Exprimate cu
competenţă critică şi delicateţe sufletească,
părerile autorului se constituie în tot atâtea
îndemnuri, stimulente pentru autori de a mai
scrie.
Despre Ilie Şandru - autorul lucrării O
stafie bântuie prin Ardeal, iată ce spune:
" Scriitorul, care după debutul târziu s-a
«dezlănţuit tumultos» punându-şi semnătura,
În ultimii zece ani, pe zece cărţi de proză,
publicistică şi istorie, de numele sJu fiind
legată ,,scoaterea la lumină din ca/bul vre
murilor» a vieţii şi activităţii a doi iluştrii
reprezentanţi ai culturii şi spiritualităţii
româneşti, născuţi in această parte de ţară,
respectiv Octavian Codru Tăslăuanu şi Miron
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Cristea. Toate aceste, şi multe altele, care
formează portretul distinsului intelectual
ardelean, nu pot fi Însă Înţelese ş apreciate,
la justa lor valoare, decât punându-le Într-o
relaţie directă şi firească cu «buchetul» de
calităţi ale Omului Ilie Şandru, cu talanţii
dăruiţi de părinţii săi şi de Dumnezeu, pe care
i-a valorificat din plin, pe parcursul vieţii, din
rândul cărora amintim: cinstea, hărnicia,
omeni, demnitatea, verticalitatea, curajul,
consecventa, iubirea de Neam şi de Ţară'�
Referindu-se la autorul volumului "Jurnal
de front al unui cavalerist (oameni, fapte,
Întâmplări) '� d r. Ioan Lăcătuşu afi rmă:
" Veteranul de război Stelian Florescu se
dovedeşte a fi un fin observator al locurilor
străbătute şi al oamenilor pe care i-a cunos
cut, dar În egală măsură şi a evenimentelor
de psihologie colectivă, a stărilor de spirit ale
colegilor de armă, din momentele premergă
toare luptelor, din timpul Înc/eştărilor
crâncene cu inamicul şi de după Încheierea
bătălii/ar. El este, În egală măsură, un
"
portretist iscusit şi un narator priceput .
Prietenul nostru Constantin 1 . Costea, în
postfaţa volumului monografie " Vidacutul sub
aripa timpului'� este caracterizat astfe l :
" Profesorul Constantin Ioan Costea reprezin
tă chipul dascălului care Îşi Împarte timpul
Între obligaţiile de la catedră, cele privind
Îndeplinirea unor importante funcţii manage
riale, ce-i revin de atâţia ani În conducerea
Învăţământului harghitean şi pe linia societăţii
civile româneşti, găsindu-şi răgazul necesar
cercetării interdisciplinare a satului natal
Vidacut, În istorie şi contemporaneitate. Totul
este făcut cu modestie şi echilibru, cu respect
pentru adevăr şi o nemăsurată iubire faţă de
oameni, fără deosebire de etnia şi confe
siunea lor. Prezentând atâtea informaţii
inedite despre Înaintaşii săi, profesorul
Constantin Costea nu a spus nimic despre
propria-i persoană. O facem noi, În semn de
mulţumire pentru truda sa ziditoare, şi ca un
modest omagiu adus unui coleg şi prieten
aflat În prima linie a prezentării şi afirmării
identităţii româneşti, pe aceste frumoase
meleaguri din Arcul intracarpatic'�
Iar despre Mihai Filimon, scrie: " Unul din
cei mai prolifici autori, din ultimii ani, din sud
estul Transilvaniei (. . . ) publicist recunoscut
pentru talentul său, dar şi pentru apostolatul
săvârşit pe altarul limbii şi culturii române,
Într-un areal În care acestea s-au aflat con

stant În suferinţă, respectiv În localităţi din
fostele scaune secuieşti, după 1 989, Mihai

Filimon «s-a dezlănţuit», descătuşindu-şi
sufletul său de român ardelean, În lucrări ce
cuprind de la pagini memorialistice şi mono
grafice, la scrieri cu tematică istorică şi pove
stiri pentru copii'�
La adresa colegilor noştri întru profesorat,
Luminita Carnea şi Dan Baicu, face urmă
toarele a preeieri : " Luminiţa Carnea - cunos
cută pentru cercetarea cu profesionalism şi
dăruire a personalităţilor româneşti din zonă,
În mod deosebit a scriitorului Romulus
Cioflec': şi "Articolele scrise despre Dan
Baicu, cât şi cele redactate de acesta, fiecare
În parte, şi toate la un loc, vorbesc convingă
tor despre omul, profesorul şi arhivistul care
s-a identificat cu profesia şi instituţia, la care
a trudit timp de două decenii'�
Actuala lucrare face parte dintr-un proiect
mai amplu al autorului privind cercetarea
istoriei românilor covăsneni şi harghiteni .
Proiectul, lansat în toamna anului 1992, prin
publicarea suplimentului lunar al ziarului
Cuvântul Nou intitulat " Foaia de cuget şi
simţire românească - Oituzul': în cuprinsul
căreia au apărut peste 50 de articole închi
nate unor oameni de seamă, care s-au născut
sau au activat în zona, şi-a început materi
alizarea prin apariţia primelor lucrări editate
de autor pe plan naţional : Identitate şi cul
tură la românii din secuime în 1995 şi
Personalităţi din Covasna şi Harghita în 1 998.
De atunci şi până în prezent, dr. Ioan
Lăcătuşu a scris 1 1 cărţi şi a redactat (îngrijit,
coordonat) alte 1 5 , apă rute la editurile
Eurocarpatica, Grai Românesc şi România pur
şi simplu . Mai este autorul a peste 500 de
articole publicate în presa locală, regională şi
naţională şi a altor 60 de studii ştiinţifice
apărute în revistele de specialitate. A mai
sprijinit şi editat alte 25 de lucrări şi publicaţii.
Este, totodată, redactorul responsabil al
revistei Angvstia, anuarul Muzeului Naţional
al Carpaţilor Răsăriteni şi al Centru l u i
Eclesiastic de Documentare " Mitropolit
N icolae Colan " din Sf. Gheorghe, ajuns la cea
de-a Xl-a apariţie, şi al Almanahului Grai
Românesc, editat sub patronajul Episcopiei
Ortodoxe a Covasnei şi Harghitei . De aseme
nea, face parte din Colegiul de redacţie al
publicaţiei Revista Arhivelor.
Pentru toate aceste, acum la împlinirea fru
moasei vârste de 60 de ani, îi datorăm stima
şi deosebitul nostru respect şi îi urăm sănă
tate şi vi aţ� lungă pentru a-şi duce l a sfârşit
grandiosul s�u proiect, de a face cunoscută
ţării şi lumii istoria românilor de pe aceste
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plaiuri. Deci, să ne trăiţi întru mulţi ani Ionică !
Privitor la ultima sa apariţie editorială,
Dăinuire românească În Harghita şi Covasna,
afirm cu responsabilitatea specialistului în
domeniu, că sunt multiple motivele pentru

care această lucrare merită să fie studiată şi
să-şi găsească locul de cinste în biblioteca
fiecăruia dintre noi, mai ales al trăitorilor din
acest areal transilvan.

Vasile Stancu

Cod rina Şandru, " Comunităţi etnice şi elite locale'�
Editura Un iversităţii Transilvania, Braşov, 2007
desfăşurat pe parcursul a opt ani: din 1 999,
când a început documentarea teoretică, până
la sfârşitul anului 2005, când a definitivat
datele anchetei de teren şi, în final, până în
2006, când şi-a susţinut, cu rezultate exce
lente, teza de doctorat.
Continuând tradiţia Şcolii Sociolog ice
Româneşti, a iniţiatorului ei, savantul Dimitrie
Gusti, dar şi exemplu conducătorului ştiinţific
a tezei de doctorat, eruditul sociolog Ilie
Bădescu, autoarea şi-a propus, şi a reuşit, să
studieze tema relaţiei majoritate - minoritate
în Harghita şi Covasna, cu aspectele sale
specifice izvorâte din configuraţia cunoscută
(singurele judeţe din ţară unde populaţia de
etnie maghiară este numeric majoritară, iar
populaţia de naţional itate română este
numeric minoritară), cu instrumentele speci
fice sociologiei.
Aşa după cum afirmă autoarea, studiul său
sociologic se află la intersecţia a patru cârn
puri disciplinare: sociologia elitelor, sociologia
relaţiilor interetnice, sociologia relaţională şi
sociologia relaţiilor comunitare. Din perspec
tiva sociologiei elitelor, obiectul de cercetare
al studiului întreprins, îl reprezintă liderii celor
două comunităţi locale din municipiile de
reşedinţă a judeţelor Harghita şi Covasna,
M iercurea-Ciuc şi Sf. Gheorghe, prin apelul la
paradigma relaţională sau structurală.
Justificând alegerea acestei teme de
cercetare, autoarea prezintă u rmătoarele
argumente:
Zona Covasna-Harghita, deoarece această
zonă a re un anumit specific în tabloul socio
demografic al României, Covasna şi Harghita,
fiind singurele judete din tară unde populaţia
de etnie maghiară este majoritară, iar popu
laţia de etnie român� este minoritar�. in lim
bajul comun, dar şi in limbaJul politic sau jur
nalistic, cele două judeţe, împreună cu o
pdrl� <:1 jud��ului Mureş, sunt cunoscute ca
zona Secuimii, o zonă despre care c.Ji�cur�ul

Volumul Comunităţi etnice şi elite locale,
este teza de doctorat cu tema "Reţele sociale
şi elite locale din Harghita şi Covasna ': susţi
nută la Universitatea Bucureşti, în anul 2006,
de către lector univ. dr. Codrina Şandru, de la
Universitatea Transilvania din Braşov, sub
corducerea ştiinţifică a profesorului univ.
dr. Ilie Bădescu, de la Universitatea din
Bucureşti. Autoarea, este cadrul didcatic la
Catedra de Sociologie a Universităţii Transil
vania din Braşov, o tânără cercetătoare
cunoscută şi apreciată în mediul sociologic
românesc şi european, organizatoare şi parti
cipantă la mai multe reuniuni ştiinţifice
interne şi internaţionale, dar, în acelaşi timp,
şi o participantă constantă şi apreciată la
multe manifestări culturale şi ştiinţifice orga
n izate în judeţele Covasna şi Harghita .
Cercetarea redată in volumul prezentat s-a
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