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Sangidava 2 (VIII), redactor-responsabil
Ilie Şandru, Târgu-Mureş, Editura Nico,
2014, 395 p.
Sangidava 2 (VIII) cuprinde comunicările susţinute de autori în cadrul
sesiunii internaţionale de comunicări ştiinţifice „Credinţă străbună, istorie,
cultură şi civilizaţie” (18-20 iulie 2014), care a ajuns la cea de-a XVII-a ediţie.
Organizatorii au pus la punct un program atractiv şi educativ, în care comunicările
ştiinţifice, împărţite în trei secţiuni, aşa cum apar şi în volum, s-au îmbinat
armonios cu activităţi culturale şi religioase, de aducere aminte a eroilor şi
personalităţilor marcante care au provenit din această zonă.
Secţiunea Patriarhul Miron Cristea - Credinţă străbună a cuprins 13
comunicări, care au pus accent pe tema sacrului, a promovării şi prezervării
creştinismului ortodox şi, evident, a personalităţii lui Miron Cristea, fiu al locului,
dintre care menţionăm: Ana Bantoş – Patriarhul Miron Cristea, promotor al
unităţii culturii române; Ion Giurcă – Relaţiile româno-polone în perioada
guvernării Miron Cristea; Ioan Lăcătuşu – Nicolae Iorga despre Miron Cristea;
Ioan Torpan – Miron Cristea şi Unirea din 1918.
Cea de-a doua secţiune – Istorie bisericească (14 titluri) – a abordat subiecte
reprezentative din larga paletă existentă în spaţiul românesc: Traian Chindea –
Episcopul Emilian Antal, un destin frustrat şi neîmplinit; Ion Negrei – O pagină
de zidire naţională şi bisericească: înfiinţarea Mitropoliei Basarabiei; Gavriil
Preda – Mitropolitul Pimen Georgescu; Vasile Stancu – Două pagini din viaţa
Mitropolitului Visarion Puiu şi Maria Zaharia – Biserica Domnească din Bârlad.
Cele 18 prelegeri de la secţiunea Istorie. Cultură. Civilizaţie au fost dedicate
personalităţilor şi evenimente de etnografie şi folclor. Semnalăm studiile semnate
de: Nicolae Băciuţ – Resuscitarea unui fals: casa memorială „Mihai Eminescu”
la Deda; Constantin Bogoşel – Arta plastică în Târgu-Mureşul interbelic; Petru
Curticăpean – Eminescu, pelerin moldovean prin Transilvania; Luminiţa Cornea –
Romulus Cioflec şi „Tinerimea română”; Ilie Frandăş - Momente din lupta
anticomunistă pe Mureşul Superior şi Adrian Moisoiu – Topliţa Română – istoria
unui municipiu.

