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Abstract

Over the centuries, the Carpathians, theoretically, have separated, but practi-

cally have merged together the Romanians. If you study any area from the two

ends of passes or gorges in the Carpathians you would find this great truth. This truth,

generally stated, is found, in particular, as we see in this study case. The study

presents the fraternal relations through the centuries between Romanians from

Giurgeu basin and from neighboring depressions (Borsec and Bilbor), between the

Romanians of Transylvania to those from Moldova, from Neamt area especially.
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I. Considera]ii introductive

S-a spus, cu o frumuse]e literar\ aparte: „Mun]ii no[tri aur poar-
t\”. Sunt filoane tainice, înc\ nedescoperite [i nevalorificate su-
ficient, ale adev\rului istoric, mai valoroase decât aurul pe care îl
poart\ Carpa]ii no[tri. Taine ale etnogenezei, ale r\d\cinilor da-
cice, ale latinit\]ii [i slavismului. Taine ale valurilor de migra]iune,
care au luat în copite, mai bine de o mie de ani, acest „picior de plai”,
aceast\ „gur\ de rai”. Taine ale „desc\lecatelor” [i ale întemeierilor
de „]ar\”. Adev\rul tainic al permanen]ei noastre. Ne reg\sim, pre-
tutindeni [i oricând, în daci, în romani, în go]i1, în slavi, în cumani2,

1 Despre prezen]a masiv\ a go]ilor pe teritoriul României, în secolele III-IV, sau a

grupurilor dispersate, pân\ în secolul al IX-lea, vezi: Dic]ionar de istorie veche a

României (Paleolitic – sec. X), elaborat de un colectiv de autori sub conducerea Prof.

dr. D.M. Pippidi, Editura {tiin]ific\ [i Enciclopedic\, Bucure[ti, 1976, pp. 309-311.
2  Despre convie]uirea str\mo[ilor no[tri cu cumanii în 1057-1241 [i despre mo[-

tenirea r\mas\ de la ei în lexic, în toponimie [i în alte domenii, vezi: N. Iorga, Is-

toria Bisericii Române[ti [i a vie]ii religioase a Românilor, vol. I, edi]ia a II-a, Edi-

tura Ministerului de Culte, Bucure[ti, 1928, pp. 22, 25-26; Pr. prof. Gheorghe I.
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în secui3, în imensul cimitir al celor ad\uga]i „la neamul de sub ]ar\”4,
în stemele heraldice ale Basarabilor, Mu[atinilor [i Corvine[tilor. Dar,
mai mult decât oriunde, ne reg\sim popor al lui Dumnezeu.

Peste secole, Carpa]ii, teoretic, au separat, dar practic au unit pe
românii fra]i de pe versante. Dac\ s-ar studia orice zon\ de la cele
dou\ capete ale pasurilor sau trec\torilor, s-ar constata acest mare
adev\r enun]at. {i dac\ uneori trec\torile au fost supravegheate de
cei ce puseser\ grani]e [i v\mi vremelnice între fra]i, mai r\mânea
oriunde [i oricând înc\ o trecere ce nu putea s\ fie p\zit\, [tiut\ [i
folosit\ numai de români, adev\ra]ii st\pâni ai mun]ilor, [i anume
„vama cucului”5.

Toate aceste adev\ruri mari [i general enun]ate se reg\sesc în
particular, a[a cum vom vedea în cele ce urmeaz\, în studiul de caz
pe care ni-l propunem. Vrem s\ prezent\m rela]iile fr\]e[ti, de-a
lungul secolelor, între românii din Depresiunea Giurgeului [i mi-
cile depresiuni învecinate (Borsec [i Bilbor) din Transilvania cu
românii din Moldova, mai ales cu cei din zona Neam]ului, uni]i
prin trec\toarea (pasul) Tulghe[6.

2 Moisesc Pr. prof. {tefan Lup[a, Pr. prof. Alexandru Filipa[cu, Istoria Bisericii Ro-

mâne. Manual pentru Institutele teologice, Vol. I (- 1632), EIBM, Bucure[ti, 1957,

pp. 130-139; A.D. Xenopol, Istoria Românilor din Dacia Traian\, vol. I: „Dacia ante-

roman\. Dacia Roman\ [i n\v\lirile barbare. 513 înainte de Hr. – 1290”, edi]ia a IV-a,

text stabilit, note, comentarii, postfa]\ [i indice de V. Mih\ilescu-Bîrliba, prefa]\ [i

studiu introductiv de Al. Zub, Editura {tiin]ific\ [i Enciclopedic\, Bucure[ti, 1985,

pp. 413-418; Constantin C. Giurescu, Transilvania în istoria poporului român, Edi-

tura {tiin]ific\, Bucure[ti, 1967, p. 47; Constantin C. Giurescu, Dinu C. Giurescu,

Istoria Românilor, vol. I: „Din cele mai vechi timpuri pân\ la întemeierea statelor

române[ti”, Editura {tiin]ific\, Bucure[ti, 1974, pp. 198-201; Pr. prof. dr. Mircea

P\curariu, Istoria Bisericii Ortodoxe Române, vol. 1, edi]ia a doua, EIBMBOR, Bu-

cure[ti, 1991, pp. 239-242.
3 Vorbind despre „secuii de limb\ maghiar\”, N. Iorga spune: „în care (în

neamul lor, n.n.) s-au înecat atâ]ia dintre ai no[tri”. N. Iorga, România cum era pân\

la 1918, vol. I-II, edi]ie îngrijit\, prefa]\ [i tabel cronologic de Lucian Cursaru,

Editura Minerva, Bucure[ti, 1972, aici vol. II, p. 249.
4 Ioan Alexandru, Clopotarul, în Imnele Transilvaniei, Editura Cartea Româ-

neasc\, Bucure[ti, 1976, p. 252.
5 „Vama cucului”, adic\ poteci peste Carpa]i ne[tiute de nimeni, pe unde [i

Badea Câr]an, de exemplu, Gheorghe Câr]an (1849-1911) aducea c\r]i române[ti

în satele transilvane.
6 Trec\toare în Carpa]ii Orientali, situat\ în Mun]ii Giurgeului, la 1.025 m. alti-

tudine, care face leg\tura între Depresiunea Hangu (din bazinul Bistri]ei) [i Depre-

siunea Giurgeului (din bazinul Mure[ului). Mic dic]ionar enciclopedic, Editura

Enciclopedic\ Român\, Bucure[ti, 1972, p. 1667.

Moisescu,
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Mai ales autori transilv\neni [i, bineîn]eles, autori din Depre-

siunea Giurgeului au surprins în lucr\rile lor aceste leg\turi între

românii fra]i din cele dou\ ]inuturi învecinate. Pomenim astfel pe:

Ioan L\c\tu[u, Vasile Lechin]an Violeta P\trunjel, Românii din Co-

vasna [i Harghita. Istorie. Biseric\. {coal\. Cultur\ 7; Ilie {andru,

O stafie bântuie prin Ardeal 8; Traian Du[a, Topli]a Român\. Va-

tr\ de istorie. Vatr\ de Ortodoxie9, ca s\ pomenim aceste câteva lu-

cr\ri, mai recente, pe care le cunoa[tem.

În acest studiu vrem doar s\ select\m din lucr\rile citate [i din

multe altele leg\turile seculare de fr\]ietate dintre românii din cele

dou\ jude]e învecinate, atunci când între ei existau acele grani]e tra-

sate de realit\]ile dureroase ale istoriei.

II. Emigrarea. B\jenia (Bejenia)

Emigrarea10 este p\r\sirea propriei ]\ri de c\tre o persoan\ sau

de c\tre un grup de persoane, pentru a se stabili (definitiv sau

temporar) în alt\ ]ar\ (expatriere, emigra]ie11). Noi vorbim aici nu-

mai despre mutarea românilor dintr-o zon\ în alta, pe teritoriul

actualei Românii. La noi, fenomenul nu a fost o adev\rat\ migra]ie,

deoarece indivizii sau grupurile de persoane nu plecau s\ se sta-

bileasc\ în patria altui popor. Ne mi[cam fra]i între fra]i, în cadrul

aceluia[i popor, cu aceea[i limb\, aceea[i confesiune, cre[tin\, ace-

lea[i datini [i tradi]ii. E adev\rat c\ vitregiile istorice ne împ\r]i-

ser\ în ]\ri diferite [i sub st\pâniri diferite, a[ezând între noi gra-

ni]e. {i cum românii de la Sud [i Est de Carpa]i au fost secole în

[ir sub suzeranitatea Imperiului Otoman, românii de dincolo de

mun]i au fost încadra]i în regatul Ungariei, iar mai apoi în Im-

periul Austriac [i Austro-Ungar. De[i emigr\rile au fost în ambele

7 Cu prefa]a academicianului Nicolae Edroiu [i studii tematice de specialitate de

dr. Gheorghe Lazarovici, dr. Valeriu Cavruc, dr. Viorica Cri[an, dr. Nicolae Edroiu [i

drd. Anton Co[a; Editura „Grai românesc” a Episcopiei Ortodoxe a Covasnei [i Har-

ghitei, Miercurea Ciuc, 2003.
8 Editura Eurocarpatica, Sf. Gheorghe, 2005.
9 Editura Ansid, Târgu Mure[, 2006.
10 De la verbul latin emigro, -āre = a ie[i, a se muta, a emigra.
11 Mic dic]ionar enciclopedic, p. 329; Dic]ionarul Limbii Române pentru elevi

(DREV), Editura Didactic\ [i Pedagogic\, Bucure[ti, 1983, p. 267.



107Cultur\ [i spiritualitate rom=neasc\

sensuri, totu[i istoria [i toponimia vorbesc mai ales de emigr\rile

din Transilvania spre }ara Româneasc\ [i spre Moldova12. Realita-

tea este dovedit\ de numeroasele nume de familie: Ungureanu13,

Moro[anu14, }u]uianu15, Bârsanu16 [i, probabil, de multe altele. To-

ponimele, la rândul lor, aduc m\rturie în acest sens. În actuala struc-

tur\ administrativ\ a ]\rii sunt dou\zeci de localit\]i cu numele

Ungureni, dintre care nou\sprezece la sud [i est de Carpa]i17. Dar în

Moldova au mai existat aproximativ dou\zeci de localit\]i numite Un-

gureni, azi disp\rute sau cu numele schimbate sau comasate în altele18.

12 O sintez\ a acestui fenomen este [i lucrarea lui {tefan Mete[, Emigr\ri ro-

mâne[ti din Transilvania în secolele XIII-XX, edi]ia a II-a rev\zut\ [i ad\ugit\,

Editura {tiin]ific\ [i Enciclopedic\, Bucure[ti, 1977.
13 Ungurean = „român din p\r]ile Ardealului (de peste mun]i)”. Iorgu Iordan,

Dic]ionar al numelor de familie române[ti, Editura {tiin]ific\ [i Enciclopedic\, Bu-

cure[ti, 1983, p. 475.
14 Moro[an = maramure[an. Iorgu Iordan, op. cit., p. 317.
15 }u]uian = „cioban din regiunea Sibiului”. Iorgu Iordan, op. cit., p. 473.
16 Bârsan = din }ara Bârsei. Iorgu Iordan, op. cit., p. 65.
17 Treisprezece localit\]i cu numele Ungureni sunt în Muntenia [i în Oltenia

(dou\ în jude]ul Arge[, patru în jude]ul Dâmbovi]a, dou\ în Dolj, una în Gorj, una

în Olt [i trei în Prahova). În Moldova sunt [ase localit\]i cu acest nume (dou\ în

Bac\u, una în Boto[ani, dou\ în Gala]i [i una în Vrancea). Avem o localitate Un-

gureni [i în Maramure[. Cf. Codul po[tal al localit\]ilor din România, volumul 1,

editat de Compania Na]ional\ Po[ta Român\ S.A., Bucure[ti, 2003, p. 102. Cele mai

multe dintre aceste sate, mai ales cele din Muntenia [i Oltenia, purtau numele sa-

telor din vecin\tatea lor, adic\ erau dubletele lor, cu adaosul caracteristic de „un-

gureni”, adic\ locuite de românii veni]i din Transilvania. Harta statistic\ rus\ a

Principatelor, hart\ alc\tuit\ între 1828 [i 1832, publicat\ în 1835, ar\ta în jude]ul

Arge[ opt sate care aveau calificativul de „ungureni”, [i anume: Oie[ti, Albe[ti, Cio-

frângeni, Marina, Cepari, {uici, Valea Alb\ [i Streinii. În fostul jude] al Muscelului sunt,

pe aceea[i hart\, cinci sate cu adaosul „ungureni”: Berovoe[ti, Boteni, B\deni,

Sl\nicu [i Vl\de[tii, iar în jude]ul Dâmbovi]a trei: B\se[ti, Lucieni [i Dr\goe[ti.

Constantin C. Giurescu, Transilvania în istoria poporului român..., p. 48.
18 Ungurenii, fost sat la Vest de satul Bahna Mare, comuna Bârg\oani, jude]ul

Neam] (Tezaurul toponimic al României. Moldova, vol. I: „Repertoriul istoric al

unit\]ilor administrativ-teritoriale: 1772-1988; I.A: „Unit\]i simple (Localit\]i [i mo[ii)

A-O”, Editura Academiei Române, Bucure[ti, 1991; II.A: „Unit\]i simple (Locali-

t\]i [i mo[ii) P – 30 Decembrie; B: „Unit\]i complexe”, Editura Academiei Române,

Bucure[ti, 1992. Aici: partea a II-a, p. 1246; Ungurenii sau Ungure[tii, sau Ungur\-

[enii: fost sat pe râul Moldova, în partea de nord a satului Lunca Moldovei (Buza]ii),

comuna P\str\veni, jude]ul Neam] (Ibidem); Ungura[ii sau Ungurenii: fost sat pe
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Consider\m c\ aceste toponime, existente înc\ sau disp\rute [i

p\strate numai de documentele istorice, consemneaz\ numai o parte

a fenomenului migra]iei. Ca s\ întemeieze o localitate, primind apro-

barea de a se a[eza [i terenul necesar, era nevoie de un grup masiv

de emigran]i, format din zeci, dac\ nu din sute de persoane. Al]ii,

poate mult mai mul]i, migrând în grupuri mici sau individual, s-au

a[ezat tacit în diferite localit\]i, f\r\ a da astfel posibilitatea s\ fie

consemnat\ migra]ia lor.

 B\jenia (Bejenia)19 era, în trecut, fuga vremelnic\, în mas\, a

popula]iei de pe un anumit teritoriu, din cauza n\v\lirilor du[mane,

a persecu]iilor politice sau a exploat\rii [i a nedrept\]ilor sociale.

Termenul exprim\ [i timpul petrecut în aceast\ situa]ie. De aici [i

18 rul Siret, lâng\ satul Stamate, comuna Fântânele, jude]ul Suceava (Ibidem); Un-

gura[ii: fost\ mo[ie lâng\ satul Bozienii de Sus, comuna Dulce[ti, jude]ul Neam]

(Ibidem); Ungureanul sau Loturile Ungureanul: fost sat în partea de nord-vest a

ora[ului Dorohoi (Ibidem, partea I, p. 649); Ungureni-Moghileni: vechi nume al sa-

tului (comunei) Movileni, jude]ul Gala]i (Ibidem, partea a II-a, p. 1246); Ungureni:

fost sat la sud-est de satul (comuna) Vân\tori-Neam] (Ibidem, p. 1247); Ungureni,

fost sat în partea de nord-vest a satului Siret, comuna Letea Veche, jude]ul Bac\u

(Ibidem, p. 1069); Ungureni, vechi nume al satului Iacobe[ti, comuna Gr\nice[ti,

jude]ul Suceava (Ibidem, partea I, p. 562); Ungureni, nume vechi al satului Mol-

doveni (Porce[ti), jude]ul Bac\u (Ibidem, p. 743); Ungureni, fost sat lâng\ satul  

M\gura, comuna suburban\ M\gura, jude]ul Bac\u (Ibidem, partea a II-a, p. 1248);

Ungureni, fost c\tun în satul (comuna) St\ni[e[ti, jude]ul Bac\u (Ibidem, p. 1109);

Ungureni, fost\ parte component\ a satului Vizantea M\n\stireasc\, comuna Vizantea-

Livezi, jude]ul Vrancea (Ibidem, p. 1310); Ungureni, numele vechi al satului Arini,

comuna G\iceana, jude]ul Bac\u (Ibidem, partea I, p. 18); Ungureni, fost sat pe

teritoriul satului Todireni, comuna P\dureni, jude]ul Vaslui (Ibidem, partea a II-a,

p. 1248); Ungureni, fost\ localitate în partea de sud-est a satului Gulia, ora[ul Dol-

hasca, jude]ul Suceava (Ibidem, p. 1248); Ungureni, fost\ localitate în partea de est

a satului Sticl\ria, jude]ul Ia[i (Ibidem, p. 1248); Ungureni, nume vechi al satului

Ungheni, comuna R\uce[ti, jude]ul Neam] (Ibidem, p. 1245); Ungureni, vechea de-

numire a satului Lespezi, comuna Gârleni, jude]ul Bac\u (Ibidem, partea I, p. 636);

Ungureni, vechea denumire a satului (comunei) Liuzi-C\lug\ra, jude]ul Bac\u

(Ibidem, p. 646); Ungurenii ot Mândri[ca: fost sat în partea de Est a satului (co-

munei) Valea Seac\, jude]ul Bac\u (Ibidem, p. 732). Nu ne-am ocupat de fostele

localit\]i cu denumirea Ungurii, toponim care în majoritatea cazurilor este o alt\

variant\ a toponimului Ungurenii (Ibidem, partea a 2-a, p. 1248).
19 De la termenii ruse[ti: бежáть = a fugi, a trece, a evada, a se salva [i бé-

женец = refugiat.

râul
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termenii deriva]i: b\jenar (bejenar) (fugar, pribeag, refugiat), a b\-

jeni (bejeni) sau a b\jen\ri (bejen\ri) (a pribegi, a fugi, a se refugia)20.

Respectivii termeni se reg\sesc în numeroase nume de familie: B\jan,

B\jenaru, B\jenescu21, Bejan, Bejancu, Bejat, Bej\nar(i)u, Bejenar(i)u,

Bejenescu22 [i, la fel, în numeroase nume de localit\]i: B\jani (ju-

de]ul Buz\u), B\j\ne[ti (jude]ul Arge[), B\jenari (jude]ul Vâlcea),

B\je[ti (jude]ul Arge[)23, Bejan [i Bejan-Târn\vi]a (jude]ul Hune-

doara), Bejene[ti (comuna Laza, jude]ul Vaslui)24. Cât prive[te Mol-

dova, mai g\sim o mul]ime de astfel de toponime disp\rute, men-

]ionate de statisticile vechi sau p\strate în uzul local25. Ba g\sim

20 Mic dic]ionar enciclopedic..., p. 98; Dic]ionarul Limbii Române pentru elevi...,

p. 81.
21 Iorgu Iordan, op. cit., p. 53.
22 Ibidem, p. 58.
23 Codul po[tal al localit\]ilor din România…, vol. 1, p. 6.
24 Ibidem, p. 8. Observ\m c\ aceste localit\]i se afl\ în exteriorul arcului car-

patic, dovad\ c\ bejeniile au fost din Transilvania spre }ara Româneasc\ [i spre

Moldova.
25 Bejenarii, numele unei p\r]i a satului Draxini, jude]ul Boto[ani. Tezaurul to-

ponimic al României. Moldova…, vol. I, p. 67; Bejenarii, fost sat în partea de nord

a satului M\r\[e[ti, comuna Voine[ti, jude]ul Vaslui (Ibidem); Bejenarii, fost sat lâng\

satul B\l\b\ne[ti, jude]ul Gala]i (Ibidem, p. 47); Bejenarii sau Bejen\ri]a, fost sat lâng\

satul Negule[ti, comuna Dealul Morii, jude]ul Bac\u (Ibidem, p. 67); Bejenarii ot

Domne[ti, fost\ parte a satului Domne[ti-Sat, comuna Pufe[ti, jude]ul Vrancea.

Important este [i faptul c\ aceast\ parte de sat, Bejenarii ot Domne[ti, ap\rea lâng\

alt\ parte de sat, Ungurenii ot Domne[ti, ambele denumiri vorbind despre emi-

gr\ri din Transilvania, Ibidem, partea a II-a.A. p. 1025. Ungurean = român din p\r]ile

Ardealului, de peste mun]i. Vezi: Iorgu Iordan, op. cit., p. 475. Ungureni bege-

nari (bejenari) a fost în ]inutul Putna (azi Vrancea, nu numai în Domne[ti-Sat, ci [i în

Mandri[ca, Sascut, Orbeni, Scurta, P\dureni, Vizantea [i Bilie[ti). {tefan Mete[, op.

cit., p. 168, nota 110. Bejenarii Fundeni, fost\ parte a satului Fundeni, comuna

Fundeni, jude]ul Gala]i. Tezaurul toponimic al României. Moldova…, vol. I, par-

tea 1, p. 438; Bejenarii ot Dobrov\], veche denumire a unei p\r]i a satului Dobro-

v\], jude]ul Ia[i (Ibidem, p. 359); Bejenarii ot Ole[e[ti, fost\ parte a satului Ole-

[e[ti, comuna }ife[ti, jude]ul Vrancea (Ibidem, p. 793); Bejenarii ot Ver[e[ti, fost\ parte

a satului Ver[e[ti, comuna S\nduleni, jude]ul Bac\u (Ibidem, partea a 2-a, p. 1297);

Bejeneasa, fost sat în partea de vest a satului Hodora, comuna Cotnari, jude]ul Ia[i

(Ibidem, partea 1, p. 67); Bejenii, fost sat, ast\zi parte a cartierului Humule[ti, ora-

[ul Târgu Neam], jude]ul Neam] (Ibidem, p. 68); Bejenii (Valea Bejeniei sau Cotuna

Bejeniei), o alt\ veche denumire a fostului sat Mârz\ne[ti din partea de est a sa-

tului Ardeoani, jude]ul Bac\u (Ibidem, p. 735).
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astfel de toponime consemnate [i în partea de dincolo de Prut a

Moldovei26.

Se pune întrebarea: Când au emigrat sau au b\jenit fra]ii transil-

v\neni dincoace de mun]i? R\spunsul corect ar fi: Pe întreg parcur-

sul istoriei noastre27. Totu[i, anumite evenimente istorice au intensificat

fenomenul. Pomenim: invaziile, r\scoalele (de la Bobâlna, 143728; cea

condus\ de Gheorghe Doja, 151429; R\zboiul curu]ilor, 1703-171130;

26 În }inutul Soroca au existat localit\]ile: Begeani (consemnat pe 20.08.1588),

Bejeni (consemnat pe 12.04.1627) [i Bezeni (consemnat pe 5.06.1680). Vezi: Cons-

tantin Burac, }inuturile }\rii Moldovei pân\ la mijlocul secolului al XVIII-lea, Edi-

tura Academic\, Bucure[ti, 2002, p. 577.
27 În secolul al XVI-lea, în timpul domniei Voievodului {tefan cel Mare [i

Sfânt (1457-1504), actele Cancelariei Moldovei consemneaz\ câteva localit\]i,

ast\zi disp\rute, care adeveresc fenomenul emigr\rii. Constantin Burac, în vo-

lumul A[ez\rile }\rii Moldovei din epoca lui {tefan cel Mare, Editura Ministerului

Administra]iei [i Internelor, Bucure[ti, 2004, aminte[te [i aceste localit\]i: Ungura[ii

(sat, cut al satului Hue]eni, pe râul Suceava, lâng\ Ti[\u]i, comuna Ipote[ti, jude]ul

Suceava), atestat documentar pe 24.09.1468 (Documenta Romaniae Historica, Mol-

dova, vol. II (1449-1486), întocmit de Leon {imanschi în colaborare cu Georgeta

Ignat [i Dumitru Agache, Bucure[ti, 1976, doc. 154, pp. 225-227, la Constantin

Burac, A[ez\rile }\rii Moldovei…, p. 286); Ungureni (mai sus de satul [i comuna So-

le[ti, jude]ul Vaslui), consemnat pe 17.01.1472 (Documenta Romaniae Historica, A,

vol. II, doc. 179, pp. 264-265; la Constantin Burac, A[ez\rile…, p. 394); Ungureni

(sat pe râul Siret, lâng\ Vericicani, comuna Liteni, jude]ul Suceava), consemnat

pe 20.09.1479 (Documenta Romaniae Historica, A. Vol. II, doc. 221, pp. 336-339,

la Constantin Burac, A[ez\rile..., p. 268); Ungura[i, sat pe Pârâul Negru, între Ghi-

goe[ti, comuna {tefan cel Mare, [i Dulce[ti, comuna Dulce[ti, jude]ul Neam], în

hotar cu satul Ghigoe[ti), consemnat pe 9.03.1490 (Documenta Romaniae Histo-

rica, A, vol. III (1487-1504), întocmit de C. Cihodaru, I. Capro[u [i N. Ciocan,

Bucure[ti, 1980, doc. 68, pp. 125-127); la Constantin Burac, A[ez\rile..., p. 201.

Constantin Burac prezint\ [i în cealalt\ lucrare a sa, }inuturile }\rii Moldovei pân\

la mijlocul secolului al XVIII-lea, atest\ri ale unor localit\]i cu numele Ungureni

(vezi pp. 428, 435, 463, 484, 494, 545, 567, 603, 614), dar nu suntem siguri c\ este

vorba totdeauna de prima atestare documentar\. {i Nicolae Stoicescu, în lucrarea sa

Repertoriul bibliografic al localit\]ilor [i monumentelor medievale din Moldova,

Bucure[ti, 1974, prezint\ la p. 890 unele informa]ii despre [ase localit\]i Ungu-

ra[i [i Ungureni.
28 {tefan Mete[, op. cit., p. 77.
29 Ibidem, p. 78.
30 Ibidem, p. 91; Pr. prof. drd. Constantin C. Cojocaru, Românii ortodoc[i din

Transilvania [i Mi[carea Curu]ilor (1703-1711). Implica]iile Moldovei, în „Teo-

logie [i Via]\”, an I (LXVII), 1991, nr. 1-3, pp. 40-55.



111Cultur\ [i spiritualitate rom=neasc\

R\scoala condus\ de Horia, 178431), Unia]ia (1698-1701)32, organiza-

rea regimentelor gr\nicere[ti din Transilvania (1762-1763)33 [i multe

altele. Mai men]ion\m [i faptul c\ marii latifundiari de o parte sau de

alta a Carpa]ilor chemau locuitorii de peste mun]i s\ vin\ [i s\ se

a[eze pe mo[iile lor, s\ le populeze, pentru a avea for]a necesar\ de

munc\. De foarte multe ori, chiar domnii români chemau popula]ia

de peste mun]i, c\reia îi f\ceau înlesniri pentru a-[i întemeia sate în

}ara Româneasc\ sau în Moldova34. 

În p\r]ile Neam]ului g\sim o aglomerare de toponime care

amintesc de fra]i români veni]i de peste Carpa]i în decursul timpu-

rilor [i a[eza]i aici. De exemplu, în zona Târgu Neam] – Vân\tori-

Neam] g\sim satul Bejeni, parte component\ a cartierului Humu-

le[ti, apoi fostul sat }u]uieni, azi cartier al ora[ului Târgu Neam]35,

fostul sat Ungureni, azi parte component\ a satului Vân\tori-Neam]36,

la care mai ad\ug\m [i numeroasele nume de familie Moro[anu r\s-

pândite în zon\.

Dep\[ind arhicunoscuta [i pe deplin l\murita problem\ a înain-

ta[ilor transilv\neni ai marelui povestitor humule[tean Ion Creang\,

amintim spusele lui Mihail Sadoveanu referitoare la aceasta: „Oierii

ace[tia (transilv\neni, n.n.), care au desc\lecat dincoace de munte,

ca mul]i al]ii în curgerea vremii, au întemeiat sate la Pipirig [i la

Ozana. De altminteri, [i ast\zi, de o parte [i de alta a mun]ilor, atât

portul, cât [i datinile [i limba sunt impresionant de asem\n\toare”37. 

{i s\ nu cread\ cineva c\ acest fenomen se datoreaz\ numai mi[-

c\rii transilv\nenilor spre Moldova. Noi în lucrarea prezent\ vrem s\

dovedim [i reciproca, adic\ migrarea moldovenilor spre Transilvania.

Vom constata c\, dac\ în zona Neam]ului aproape nu exist\ locali-

tate în care s\ nu se pomeneasc\ de transilv\neni a[eza]i aici, [i în

Depresiunea Giurgeului, [i în zonele adiacente nu este localitate în

31 {tefan Mete[, op. cit., p. 91.
32 Ibidem.
33 Ibidem; Pr. drd. Constantin Cojocaru, Dovezi de statornicie în credin]a or-

todox\ în satele gr\nicere[ti din Transilvania între anii 1762-1781, în „Studii teo-

logice”, an XXX (1978), nr. 3-4, pp. 243-253.
34 {tefan Mete[, op. cit., p. 76.
35 Tezaurul toponimic al României. Moldova…, vol. I, partea a 2-a, p. 1239.
36 Ibidem, p. 1247. 
37 M. Sadoveanu, M\rturisiri, Bucure[ti, 1960, p. 520.
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care s\ nu se fi stabilit moldoveni, mai ales nem]eni. Faptul este

normal [i obi[nuit în aceste zone învecinate. Iar noi vom vedea, cât

se poate cuprinde într-o lucrare ca aceasta, beneficiile, dar [i necazu-

rile [i jertfele acestei simbioze nedorite de vremelnicile st\pâniri. 

III. Depresiunea Giurgeului [i împrejurimile, 

pe Mure[ul Superior

a. Plai românesc

„Asemenea unei coborâri în trepte, la ie[irea din mun]i te întâm-

pin\, ospitalier, «meterezele» Carpa]ilor, depresiunile proteguitoare,

credincioase mun]ilor. De la nord la sud se în[ir\, una dup\ alta [i

una lâng\ alta, depresiunile intracarpatice: a Maramure[ului [i L\-

pu[ului, a Bistri]ei [i Giurgeului, a Ciucului [i Odorheiului, a Ho-

moroadelor [i a Bârsei, a F\g\ra[ului [i Sibiului, a Seca[ului [i Ha]e-

gului etc., bine populate, unele formând adev\rate «]\ri», cu o via]\

uman\ neîntrerupt\, din cele mai vechi timpuri pân\ azi”38.

Depresiunea Giurgeului este o depresiune tectono-vulcanic\, în

Carpa]ii Orientali, pe valea superioar\ a Mure[ului, încadrat\ în Mun]ii

Gurghiului, H\[ma[ul Mare [i Giurgeului. Relief deluros, în nord, [i

cu aspect de câmpie înalt\, cu unele zone ml\[tinoase, în sud. Clima

este r\coroas\, cu inversiuni de temperatur\ iarna39. Cu toate c\ în

aceast\ zon\ este plasat „polul frigului” din România, Depresiunea

Giurgeului, împreun\ cu depresiunile din sudul ei, din Carpa]ii Orien-

tali, este un culoar binecuvântat, cu numeroase sta]iuni balneoclima-

terice. Pornind a le enumera din sud, „vasta constela]ie: Malna[,

Bibor]eni, Covasna Bodoc, {uga[, Balvanyo[, Homorod, Lacul Ro[u,

Tu[nad, Borsec etc. d\ acestui culoar al curen]ilor teribili înf\]i[area

relaxant\ a unei case de s\n\tate”40.

Depresiunea Giurgeului este una dintre marile depresiuni intra-

montane ale României. Dar, mergând mai în am\nunt, în nordul jude-

]ului Harghita putem vorbi de trei mici depresiuni: cea a Topli]ei,

38 {tefan Pascu, Voievodatul Transilvaniei, vol. II, Editura Dacia, Cluj-Napoca,

1979, p. 10.
39 Mic dic]ionar enciclopedic…, p. 1258.
40 Vasile Nicorovici, Descriptio Romaniae, Editura Sport-Turism, Bucure[ti, 1982,

p. 272.
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o prelungire nordic\ a Depresiunii Giurgeului, cuprins\ între Mun]ii

Gurghiului, Mun]ii C\limani [i Mun]ii Giurgeului; cea a Bilborului,

cuprins\ între Mun]ii C\limani, Mun]ii Bistri]ei [i Mun]ii Giurgeului;

cea a Borsecului, în interiorul Mun]ilor Giurgeului, cu o prelungire

nord-estic\ pân\ la valea Bistricioarei, dintre Mun]ii Bistri]ei [i cei

ai Giurgeului, formând hotarul nord-estic al jude]ului. Prin ea se des-

chide una dintre cele mai importante por]i care leag\ Transilvania

de Moldova prin pasul Tulghe[41.

Depresiunea Topli]ei se întinde de-a lungul râului Mure[, la in-

trarea acestuia în defileul Topli]a-Deda [i de-a lungul pârâului Valea

Topli]ei, afluent al Mure[ului, pân\ la Gura Secului. În ea sunt a[e-

zate: ora[ul Topli]a [i comunele: G\l\u]a[, S\rma[ [i Subcetate42.

Depresiunea Borsec, în Mun]ii Giurgeului, este str\b\tut\ de

un singur curs de ap\, pârâul Vinului, afluent al Bistricioarei. Aici

este a[ezat ora[ul Borsec (o singur\ unitate administrativ\), cu re-

numitele izvoare de ap\ mineral\. La nord-est, pe valea Bistricioarei,

sunt situate comunele: Corbu (cu satul component Capu Corbului)

[i Tulghe[43, aflate în hotarul nord-estic al jude]ului44.

41 Ilie {andru, O stafie bântuie prin Ardeal, Editura Eurocarpatica, Sf. Gheor-

ghe, 2005, p. 13.
42 Ibidem. La toate comunele pe care le numim consider\m c\ este necesar s\

ar\t\m [i satele componente, pentru ca cei interesa]i s\ poat\ observa câte

denumiri sunt vechi slave, câte sunt pur române[ti [i câte sunt maghiare. Folo-

sim statistica administrativ\ oferit\ de volumul Jude]ele României Socialiste, edi]ia

a II-a, Editura Politic\, Bucure[ti, 1972, pp. 300-301. Astfel, ora[ul (municipiul) To-

pli]a are urm\toarele subunit\]i administrative componente: Topli]a, C\lim\nel,

Luncani, M\gheru[, Mogl\ne[ti, Secu, Vale, Vâgani, Zencani. Comuna G\l\u]a[ este

compus\ din urm\toarele sate: G\l\u]a[, Dealu Armanului, G\l\u]a[-Pâr\u, Nu]eni,

Plopi[, Preluca, Tole[eni, Z\podea. Comuna S\rma[ are urm\toarele sate compo-

nente: S\rma[, Fundoaia, Hodo[a, Platone[ti, Runc. Toponimul Runc, cu derivatele

sale, este g\sit în denumirea a 22 de localit\]i de pe cuprinsul întregii ]\ri (Vezi:

Codul po[tal al localit\]ilor din România…, vol. I, p. 83) [i, probabil, în sute de

toponime locale. Runc – un arhaism disp\rut din uzul Limbii Române, p\strat în

denumiri de localit\]i [i de forma]iuni muntoase. Verbul „a runcui” are sensul de

„a cur\]a p\durea, a defri[a”. Vezi: Constantin Cojocaru, Spiritualitate ortodox\

moldoveneasc\ în prima jum\tate a secolului al XV-lea. M\n\stirea Moldovi]a,

în Anuar, Universitatea „Babe[-Bolyai” Cluj-Napoca, Facultatea de Teologie Orto-

dox\, X, 2006-2007, Cluj-Napoca, 2008, pp. 190-191. Comuna Subcetate are urm\-

toarele sate: Subcetate, C\lnaci, Duda, Filpea.
43 Comuna Tulghe[ are urm\toarele sate componente: Tulghe[, Hagota, Pin-

tic, Recea. Jude]ele României ..., p. 301.
44 Ilie {andru, op. cit., pp. 13-14.
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Depresiunea Bilbor (cu comuna cu acela[i nume, Bilbor, [i cu satul

component, R\chiti[) are izvoare de ape minerale, fiind str\b\tut\ de

apele Bistricioarei, care izvor\sc din Mun]ii Bistri]ei, la 10 km nord

de comuna Bilbor. Debitul Bistricioarei este alimentat de pâraiele: R\-

cila, Borcutului, Iute[, V\manu, Lupului, Dobreanu, Se[tina [i altele45.

În afar\ de localit\]ile pomenite, din cele trei mici depresiuni

nordice, din Depresiunea Giurgeului mai fac parte46 ora[ul Gheor-

gheni47 [i comunele Ditr\u48, Remetea49, L\zarea50, Joseni51, Ciumani

(o singur\ unitate), Suseni52 [i Vo[l\beni (cu satul component Iz-

voru Mure[ului).

b. Repere în istoria veche

}inutul estic al Transilvaniei, locuit din cele mai vechi timpuri, a

cunoscut civiliza]ia fierului timpuriu (Hallstatt = prima epoc\ a fieru-

lui în Europa, cca 1200-450/300 î.e.n.)53. Numai în perimetrul geo-

grafic al actualelor jude]e Covasna [i Harghita au fost identificate

peste treizeci de cet\]i dacice de tip „dava”, situate mai ales în zona

principalelor c\i de comunica]ie54. Din secolele III-I î.d.Hr. dateaz\,

potrivit datelor furnizate de Geografia lui Ptolemeu55, cetatea Sangi-

dava56, pe care majoritatea autorilor o situeaz\ în zona municipiului

45 Ibidem, p. 14.
46 Conform cu Atlasul jude]elor din Republica Socialist\ România, EDP, Bucu-

re[ti, 1978, p. 59.
47 Ora[ul Gheorgheni are urm\toarele subunit\]i administrative: Gheorgheni,

Covacipeter, Lacu Ro[u, Vargatac, Visafolio. Jude]ele Românie ..., p. 300.
48 Comuna Ditr\u, cu satele sale: Ditr\u, Jolotca, }engheler. Ibidem, p. 301.
49 Comuna Remetea, cu satele: Remetea, F\ge]el, Martonca, Sineu. Ibidem.
50 Comuna L\zarea, cu satele: L\zarea, Ghidu]. Ibidem.
51 Comuna Joseni, cu satele componente: Joseni, Borzont, Bucin. Ibidem.
52 Comuna Suseni are urm\toarele sate componente; Suseni, Chileni, Liban,

Senetea, Valea Strâmb\. Ibidem.
53 Dic]ionar de Istorie Veche a României…, pp. 316-319, p. 502 (Reci, jude]ul Co-

vasna), pp. 540-541 (Sîncr\ieni, jude]ul Harghita), p. 157 (Cernatu, jude]ul Covasna).
54 Ilie {andru, op. cit., p. 15.
55 Ptolemeu (Claudios Ptolemaios. 100-170 d. Hr.), astronom [i geograf grec, a

l\sat, în afar\ de studii de matematic\ [i astronomie, Γεωgραφική Yφήgησις = În-
dreptar Geografic (Geografia), în opt c\r]i, cu un atlas de h\r]i ale lumii cunos-
cute pân\ atunci. Dacia [i Moesia sunt prezentate în cartea a III-a. Dic]ionar de
Istorie Veche a României, pp. 493-494.

56 Sangidava, localitate în Dacia, situat\, potrivit coordonatelor date de Pto-

lemeu (Geografia, 8:4), în nordul Transilvaniei Centrale. Dic]ionar de istorie veche

a României..., p. 518.
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Topli]a57. Aceast\ cetate fusese a[ezat\ într-un punct strategic im-
portant, la intrarea în defileul Topli]a-Deda (spre Vest), de aici se
continua drumul spre est, c\tre Borsec – Tulghe[ – Piatra Neam] [i
Târgu Neam], iar spre sud, traversând întreaga Depresiune a Giur-
geului, se ajungea în Depresiunea Ciucului, [i de acolo spre Mol-
dova de Mijloc58. „Putem afirma c\ }ara Giurgeului, cum se va numi
mai târziu, se prezenta, în regalitatea dacic\, ca un leag\n de via]\
economic\ [i social-politic\ cu destul\ importan]\, în vasta întin-
dere a statului condus de Burebista [i Decebal, fiind parte dintr-un
sistem economic, politico-militar [i religios destul de puternic în acea
vreme în centrul [i sud-estul Europei”59. Materialul arheologic re-
zultat în urma s\p\turilor organizate sau întâmpl\toare probeaz\
aceast\ sus]inere. La Topli]a au fost descoperite dou\ lame fragmen-
tate de pumnal, dou\ securi [i dou\ fier\straie, toate de provenien]\
dacic\. La Tulghe[ s-au descoperit dou\ inele de bronz, tot dacice,
dar [i numeroase monede romane, ceea ce atest\ schimburile comer-
ciale pe care dacii liberi din aceast\ zon\ le f\ceau cu Imperiul Roman60.

Dup\ cucerirea Daciei (105-106 d.Hr), Sangidava va fi fost pre-

ferat\ de romani, mari iubitori de ape termale [i minerale, care aici

se g\seau din bel[ug, la Topli]a [i la Borsec61.

Popula]ia romanizat\ de aici a men]inut leg\turi economice,

sociale [i religioase cu ceilal]i locuitori din spa]iul carpato-moesic.

S\p\turile arheologice au dat la iveal\ la Topli]a [i la Valea Strâmb\

57 „Sangidava (Sangivdaua), pe valea de sus a Mure[ului, cam prin p\r]ile To-

pli]ei”. Constantin C. Giurescu, Dinu C. Giurescu, Istoria Românilor..., vol. 1, p. 63;

Constantin C. Giurescu, Istoria Românilor..., vol. I: „Din cele mai vechi timpuri pân\

la moartea lui Alexandru cel Bun”, vol. II: „De la Mircea cel B\trân [i Alexandru cel

Bun pân\ la Mihai Viteazul”, vol. III: „De la moartea lui Mihai Viteazul pân\ la sfâr-

[itul Epocii Fanariote (1601-1821)”, edi]ie îngrijit\ de Dinu C. Giurescu, Editura

BIC ALL, Bucure[ti, 2007. Aici: vol. I, p. 88. Vasile Pârvan, în Getica. O preistorie

a Daciei, Bucure[ti, 1926, pp. 242 [i 259, afirmase acela[i lucru, c\ Sangidava era

„a[ezat\ de Ptolemeu cam prin p\r]ile Topli]ei, pe valea de sus a Mure[ului”.

Traian Du[a, op. cit., pp. 24-25, citând [i al]i autori, sus]ine c\ Sangidava s-a aflat

chiar pe locul actualului ora[ Topli]a [i chiar propune localizarea cet\]ii antice pe

Dealul M\n\stirii de la Mogl\ne[ti. Ilie {andru, op. cit., p 15, propune localizarea

cet\]ii antice Sangidava lâng\ ora[ul Topli]a, probabil în perimetrul comunelor

S\rma[ [i Subcetate.
58 Traian Du[a, op. cit., p. 24.
59 Ibidem.
60 Ilie {andru, op. cit., p. 15.
61 Traian Du[a, op. cit., p. 25.
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monede romane din timpul lui Constantin cel Mare (307-337), îm-

preun\ cu alte m\rturii de epoc\. În 1857, cu ocazia s\p\turilor ar-

heologice de la Tulghe[, s-au g\sit monede cu efigia împ\ratului

roman Iulius Constantinus (337-361). Tot astfel, construc]ia dru-

mului Topli]a – Borsec, în 1872, a prilejuit descoperirea unor monede

[i sarcofage romane62. Avea dreptate Nicolae Iorga când, în c\l\toria

sa prin Secuime, la începutul secolului trecut, spunea: „Odat\ îns\,

la marginea acestor mun]i, a fost un centru însemnat de via]\ roman\,

înfipt ca avanpost militar în fa]a barbarilor înc\ nesupu[i. {i-au avut

astfel [i romanii, în aceast\ «secuime», pe «secuii»63 lor... S\p\turile

f\cute mai mult la întâmplare au dat la iveal\ gr\mezi de monede –

[i cu chipul lui Traian, iar pe cealalt\ parte, men]iunea «Daciei prinse»,

Dac(ia) cap(tal) – pe lâng\ lan]e de bronz [i alte unelte preisto-

rice... Ce mai aducea cu sine peste str\vechii b\[tina[i [i aceast\

cucerire a lui Traian, care e ]inut\ s\ fi dat cei mai autentici latini,

din care singuri ar fi s\ ne coborâm noi!”64

c. Terminologia latin\, slav\ [i maghiar\

Cei ce au studiat [i au scris despre Depresiunea Giurgeului [i mai

ales despre ora[ul Topli]a [i împrejurimile sale au constatat bog\]ia

mixt\ de toponime, hidronime [i microtoponime de origine latin\

[i slav\. Dovad\ c\ în aceste depresiuni din centrul Daciei [i apoi

din Dacia Roman\, prin care treceau drumuri principale spre R\-

s\rit (Moldova de azi), era o popula]ie dens\. Peste ace[ti str\ro-

mâni au venit, în secolele VI-VII, slavii, în migra]ia lor spre sud,

unii a[ezându-se aici [i convie]uind pa[nic cu autohtonii, pân\ la

asimilarea lor în etnogeneza român\.

Sunt numeroase toponimele latine de la nume de arbori: F\ge-

]el, F\get, Frasin, Teiule], Plopi[ (de la: fagus, -i; fraxinus, -i; tilia, -ae;

populus, -i). Alte toponime latine: Fundoi, Fundoaia (de la fundus, -i

= bucat\ de p\mânt, proprietate, domeniu); hidronimele: C\lim\-

nelul Limpede [i C\lim\nelul Tulbure (de la adjectivele latine:

limpidus, -a, -um = limpede, curat, transparent [i turbidus, -a, -um =

62 Ibidem, p. 27, cu bibliografie în nota 50.
63 Marele istoric face aluzie la rolul pe care l-au avut dintru început secuii, a[e-

za]i de unguri în aceast\ zon\ ca s\ apere grani]a r\s\ritean\ a Regatului Ungariei.
64 N. Iorga, România cum era pân\ la 1918…, vol. II, pp. 248-249.
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tulburat, r\scolit); B\trâna (vârf de munte) (de la: veteranus, -i, care

în latina vulgar\ oriental\ a dat forma: betranus = b\trân, vechi); Secu

(de la adjectivul latin siccus, -a, -um = uscat, secat, sec\tuit, de[ert);

Runc (de la verbul: runco, -are = a pr\[i, a depila, a defri[a) = loc

desp\durit, defri[at, folosit pentru p\[une sau pentru agricultur\ (vezi

[i mai sus, nota 42)65. 

Al\turi de aceste toponime latine g\sim numeroase toponime de

origine slav\. Denumirea ora[ului (municipiului) Topli]a (toponim [i

hidronim66) vine de la adjectivul slav ntgksq = cald, c\lduros, termal,

deoarece pe teritoriul lui se afl\ izvoare termale67. A[adar, izvoarele

termale cu ape minerale alcalino-calcice [i magneziene de aici au de-

terminat pe slavi s\ numeasc\ localitatea Topli]a (denumire pre-

luat\ [i p\strat\ [i de unguri)68, a[a cum au fost numite [i alte lo-

calit\]i de pe teritoriul actual al României69, dar [i din alte zone cu

popula]ie slav\70. Iezerul, lacul de munte din C\limani, de origine

vulcanic\, are denumire slav\71 (ca [i atâtea Iezere din ]ar\72), de

la óзеро, -а = lac. S-a ar\tat c\ [i micronimele: pripor, tarni]\, pre-

luc\, z\podie, poian\ sunt de origine slav\73.

65 Toate acestea sunt observate de Traian Du[a, op. cit., p. 28.
66 Topli]\ = izvor, pârâia[ cu ap\ cald\, care nu înghea]\ iarna.
67 Este [i termenul slav топлéние = fierbere înceat\.
68 Constantin C. Giurescu, Dinu C.. Giurescu, Istoria Românilor…, vol. 1, pp. 180 [i

196; Constantin C, Giurescu, Istoria Românilor…, vol. I, p. 241. 
69 Astfel sunt localit\]ile: Tople], în jude]ul Cara[-Severin; Topli]a, în jude]ul Ar-

ge[; Topli]a [i Topli]a Mure[ului, în jude]ul Hunedoara; Topli]a, în jude]ul S\laj;

Topoli]a, în jude]ul Neam] (vezi: Codul po[tal al localit\]ilor din România…, vol. I,

p. 99); Topolni]a, râu [i pe[ter\ în jude]ul Mehedin]i (Mic dic]ionar enciclopedic...,

p. 1660).
70 „La Topli]a – locul apelor calde; ca la Topolni]a, la Sovata, cu lacul înc\lzit

de puteri necunoscute, la Topala sârbeasc\ a lui Caragheorghe… .” N. Iorga, Ro-

mânia cum era pân\ la 1918…, vol. II, p. 249.
71 Traian Du[a, op. cit., p. 28.
72 Indic\m câteva localit\]i cu acest nume: Iezer, jude]ul Boto[ani, Iezer [i Ie-

zerel, jude]ul Vaslui, Iezeru, jude]ul C\l\ra[i (Codul po[tal al localit\]ilor din Ro-

mânia…, vol. I, p. 50). Amintim [i M\n\stirea Iezer, situat\ la nord de satul Cheia,

pe valea cu acela[i nume, pe teritoriul ora[ului B\ile Ol\ne[ti, jude]ul Vâlcea (Ce-

t\]ile Credin]ei. M\n\stiri [i schituri din Arhiepiscopia Râmnicului, Editura Proema,

Baia Mare, 2010, p. 191; Arhiepiscopia Râmnicului, Ghidul m\n\stirilor [i schitu-

rilor. Ghid pentru pelerini, Editura „Sfântul Antim Ivireanul”, Râmnicu Vâlcea, 2010,

pp. 101-104).
73 Traian Du[a, op. cit., pp. 27-28.



118 Teologie [i Via]\

S-au purtat discu]ii aprinse [i îndelungate despre etimologia de-

numirilor de localit\]i Bilbor [i Borsec. În aceast\ discu]ie s-a implicat

[i Octavian Codru T\sl\uanu74. Deoarece amândou\ toponimele au

componenta „-bor”, unii le-ar vrea de origine slav\75, al]ii, de origine

maghiar\76. Noi, din lips\ de specialitate, nu ne propunem s\ rezolv\m

problema. Dar eviden]iem faptul c\ pentru ambele ipoteze sunt

argumente pro [i contra.

Octavian C. T\sl\uanu scria: „Când am aflat etimologia slav\ a

Bilborului am r\mas uluit. Cum au ajuns slavii în aceste p\r]i mun-

toase? {i când? Topli]a vecin\ e tot slav\. Borsecul asemenea. Dr\-

goiasa peste mun]i, în Moldova, tot a[a”77. Numai c\ Topli]a î[i poart\

numele slav din str\fundurile istoriei, din timpul etnogenezei ro-

mânilor, în timp ce Bilbor este o localitate nou\, a[a cum recunoa[te

[i Octavian C. T\sl\uanu, când scrie c\ b\trânii satului î[i mai adu-

ceau aminte când „Bilborul era un c\tun, cu câteva gospod\rii aciuate

prin cele ochiuri de p\dure”78. Iar dac\ în zon\ sunt toponime slave [i

latine, nu înseamn\ c\ al\turi de ele nu pot exista [i toponime ma-

ghiare. Chiar comuna Bilbor este a[ezat\ lâng\ muntele Cuizre[ (de la

termenul unguresc kuzresz = grani]\79), iar în ora[ul Topli]a avem

cartierul Mogl\ne[ti, al c\rui nume este, probabil, de provenien]\ ma-

ghiar\80. Iar dac\ toponimului Bilbor îi putem g\si [i o probabil\

74 Octavian Codru T\sl\uanu (1876-1942), scriitor [i publicist, conduc\torul re-

vistei „Luceaf\rul”, s-a n\scut în Bilbor. Tat\l s\u, Ioan T\sl\uanu, ca [i bunicul s\u,

Teodor T\sl\oanu, au fost preo]i greco-catolici în Bilbor. Familia lor î[i avea origi-

nea în Moldova de pe valea Tazl\ului, dar se mutase de câteva genera]ii în Topli]a.

Dovad\ c\ bunicul s\u, Teodor, este consemnat ca originar din Topli]a. Ilie {andru,

op. cit., pp. 22-23 [i 129-130; {ematismul veneratului cler al Archidiecesei Me-

tropolitane Greco-Catolice Române de Alba Iulia [i F\g\ra[ pe anul Domnului 1900.

De la Sânta Unire, Bla[, Tipografia Seminarului Archidiecesan, p. 337; Dic]ionar de

Literatur\ Român\, Scriitori. Reviste. Curente, Editura Univers, Bucure[ti, 1979, p. 231;

Ioan L\c\tu[u et alii, op. cit., p. 470.
75 Pentru localitatea Bilbor, din termenii slavi бор, -a = p\dure de conifere, br\-

det + бéлый = alb, ar rezulta: p\dure alb\, br\det alb. Din termenii maghiari: bél =

inim\, miez + bor = vin, ar rezulta: inima vinului, miezul vinului.
76 Pentru localitatea Borsec, din termenii maghiari: bor = vin + széê = scaun, ar

rezulta: scaunul vinului.
77 Ilie {andru, op. cit., p. 22.
78 Ibidem.
79 Ibidem.
80 Moglan = „om mare [i voinic, dar prost, necioplit”. Iorgu Iordan, op. cit., p. 314

(f\r\ alte indica]ii). În limba maghiar\, de exemplu, mogorva = ursuz, posac.
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origine slav\, pentru unul dintre pâraiele care izvor\sc din mun]ii din

jurul comunei Bilbor [i se vars\ în râul Bistricioara81, pârâul Bor-

cutului, este mai greu de for]at originea slav\82.

Este firesc s\ ne întreb\m de ce se vorbe[te de vin în aceast\
zon\ a apelor minerale carbogazoase. Ora[ul-sta]iune Borsec, cu

renumitele sale izvoare de ape minerale, este singura localitate a

zonei de care ne ocup\m, în care etnicii maghiari sunt majoritari.
Multe familii de unguri de aici au o origine german\, deoarece nem]ii

adu[i de st\pânirea ungureasc\ au început exploatarea [i valorifica-

rea apelor minerale de aici. A[adar, este [i normal s\ ne întâlnim aici

cu terminologie maghiar\83. Despre efectul miraculos al apelor mi-

nerale, care au aspectul unui vin în fierbere, o legend\ spune c\ un

cioban, care î[i p\[tea turmele prin ace[ti mun]i, a descoperit efec-

tul miraculos al apelor ce ]â[neau din str\fundul p\mântului. Ace-

la[i efect miraculos l-a descoperit [i c\l\torul cronicar italian Fran-

cesco Massaro, la începutul secolului al XVI-lea. Vorbind despre

apa mineral\ de la Borsec, el îi scria secretarului dogelui Vene]iei: „Mi

s-a p\rut un vin bun, ales, mi s-au suit la cap fumurile de be]ie”84. De

aceea, nu ne mir\ faptul c\ singurul curs de ap\ ce str\bate Depre-

siunea Borsec, un afluent al râului Bistricioara, se nume[te Pârâul

Vinului85. Numai c\ ne întreb\m de ce Borsec trebuie s\ se traduc\

prin: „scaunul vinului”? În zon\ avem toponimele Secu [i Gura Se-

cului. În Secuime g\sim [i pârâul cu denumirea ungureasc\ Székaszó86,

adic\ în române[te „pârâul sec”, partea ultim\ a numelui ungu-

resc fiind chiar traducerea celei dintâi, adic\ a cuvântului „sec” 87.

De ce n-ar fi [i în cazul ora[ului-sta]iune Borsec o preluare în ma-

ghiar\ a toponimului românesc „Sec”?

Toponimia din Depresiunea Giurgeului [i din împrejurimile de

care ne ocup\m este de origine latin\ (româneasc\), slav\ sau ma-

ghiar\, potrivit epocilor istorice în care ea a fost implementat\.

81 Aceste pâraie sunt: R\cila, Borcutului, Iute[, V\manu, Lupului, Dobreanu, Se[-

tina [i altele. Ilie {andru, op. cit., p. 14.
82 Borcut, de la termenii maghiari bor = vin [i cút = fântân\, d\ traducerea: fân-

tâna vinului, adic\ izvor de ap\ mineral\.
83 Ilie {andru, op. cit., p. 22.
84 Ibidem.
85 Ibidem, p. 14.
86 În limba maghiar\: aszni = „a usca”; aszott = „uscat”; aszalni = „a seca”;

aszály = „secet\”.
87 Constantin C. Giurescu, Istoria Românilor…, vol. I, p. 241.
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d. }ara Giurgeului

A[a cum am ar\tat [i mai sus, {tefan Pascu spune c\ depresiunile,

„meterezele” Carpa]ilor – între care [i Depresiunea Giurgeului –

formeaz\ „adev\rate «]\ri», cu o via]\ uman\ neîntrerupt\ din cele

mai vechi timpuri pân\ azi”88.

Topli]eanul Traian Du[a (iat\ cât de frumos stau al\turi un nume

de botez roman [i un nume de familie slav), care s-a ocupat cu pa-

siune de problem\, constat\ c\ despre „}ara89 Giurgeului” s-au ocu-

pat [i au scris [i al]i autori de renume. Primul care a considerat De-

presiunea Giurgeului „o ]ar\”, al\turi de alte asemenea „]\ri”, a fost

savantul român de reputa]ie mondial\, marele geograf George Vâl-

san (1885-1935). El spune: „Astfel de depresiuni care, mai ales în

Transilvania, iau o extensiune considerabil\, ajungând adev\rate

]\ri (}ara Ha]egului, }ara Oltului, }ara Bârsei, Trei Scaune, Ciceiu-

rile, Giurgeu), sunt relativ intens populate, tocmai pentru c\ locui-

torii pot folosi nu numai p\mântul [es al depresiunii, ci [i muntele

vecin”90. Iar geograful transilv\nean Tiberiu Morariu (1905-1982),

referindu-se la depresiuni, între care [i Giurgeu, afirm\ c\ acestea

pot fi „numite pe drept cuvânt ]\ri, cu urme de via]\ neîntrerupt\,

din cele mai vechi timpuri pân\ în zilele noastre”91.

A[adar, }ara Giurgeului, str\veche realitate administrativ-terito-

rial\ româneasc\, [i-a îndeplinit pe deplin în istorie rolul ei social,

economic [i spiritual. Abia a[ezarea aici a secuilor a adus mari schim-

b\ri în evolu]ia normal\ a acestei „]\ri” române[ti.

88 {tefan Pascu, op. cit., vol. II, p. 10.
89 Aceste „]\ri” erau un fel de mici state, mai mult sau mai pu]in autonome,

unit\]i politico-administrative locale, situate de obicei în câte una din a[a-numi-

tele depresiuni peri- sau intracarpatice”. I. Conea, }ara Lovi[tei. Geografia istoric\,

Bucure[ti, p. 47, apud Traian Du[a, op. cit., p. 30.
90 G. Vâlsan, Transilvania în cadrul unitar al poporului român [i statului ro-

mân. Transilvania, Banatul, Cri[ana, Maramure[ul, vol. I, 1929, p. 151, apud

Traian Du[a, op. cit., p. 30.
91 Tiberiu Morariu, Caracterizarea geografic\ a teritoriului Republicii Popu-

lare Române, în Istoria României, vol. I, Bucure[ti, 1960, p. XVIII, apud Traian

Du[a, op. cit., p. 30.
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IV. Secuii. }ara secuilor. Scaunele lor. 

Scaunul Ciucului cu filiile

Secuii. Problema originii secuilor a r\mas înc\ f\r\ r\spunsuri

clare [i categorice. To]i cronicarii maghiari: Anonymus92, Simon de

Keza93, Cronicon Pictum Vindobonense94 [i al]ii, pân\ în secolul al

XVI-lea, sus]in c\ secuii sunt r\m\[i]e ale hunilor95. {i cronicarii

medievali din secolele urm\toare au sus]inut, f\r\ echivoc, origi-

nea hunic\ a secuilor. Anton Verancsics (Verancius)96, pe la mijlocul

secolului al XVI-lea, sintetizând opiniile, sus]inea c\ în vremea sa

nimeni nu se îndoia de originea hunic\ a secuilor97.

Istoriografia secolului al XVIII-lea, impregnat\ de un oarecare

spirit modern, a elaborat mai multe teorii, a[ezând al\turi de teo-

ria hunic\ pe cea peceneg\, maghiar\, cuman\, avar\, gepid\ etc.

Din aceast\ confuzie au încercat s\ ias\ istoricii mai noi, formu-

lând o teorie de „compromis necompromi]\tor”, care pare destul de

verosimil\: secuii sunt o popula]ie rezultat\ din amestecul r\m\-

[i]elor mai multor popula]ii c\l\re]e: huni, avari, cazari, pecenegi,

toate f\când parte din marea familie a popoarelor türc98.

92 Anonymus (sec. XII), nume sub care este cunoscut notarul regelui ungur

Bela III (1172-1196). Autor al cronicii Gesta Hungarorum („Faptele ungurilor”),

care atest\ existen]a popula]iei române[ti în Transilvania, organizat\, înainte de

venirea ungurilor, în forma]iuni statale, conduse de Menumorut, Glad [i Gelu.

Mic dic]ionar enciclopedic…, p. 1040.
93 Simon de Keza, cronicar maghiar din a doua jum\tate a secolului al XIII-lea,

n\scut în Bihor [i tr\itor printre români. Se pare c\ a fost canonic al Episcopiei Ca-

tolice de Oradea. {i-a scris cronica în 1282-1285 [i [i-a intitulat-o [i el Gesta Hun-

garorum. {tefan Pascu, Voievodatul Transilvaniei, vol. I, Cluj, 1972, pp. 22, 23, 25, 53;

Pr. prof. dr. Mircea P\curariu, Istoria Bisericii Române[ti din Transilvania, Ba-

nat, Cri[ana [i Maramure[ pân\ în 1918, Cluj-Napoca, 1992, p. 59.
94 Cronica Vienez\ Pictat\ = cronic\ privind istoria maghiarilor. Cuprinde

informa]ii despre poporul român [i, în special, despre conflictul din 1330 dintre

Basarab I (1310-1352), domnul }\rii Române[ti, [i Carol I Robert (1308-1342),

regele Ungariei; cuprinde circa 300 de miniaturi, care completeaz\ nara]iunea. Mic

dic]ionar enciclopedic…, p. 1178.
95 {tefan Pascu, op. cit., vol. I, pp. 105-106.
96 Anton Verancsics (1504-1573), umanist, prelat [i om politic ungur. Scrierile sale,

în care se ocup\ îndeosebi de istoria Ungariei (începând din 1490, moartea lui Matei

Corvin), cuprind informa]ii referitoare la români. Mic dic]ionar enciclopedic…, p. 1697.
97 {tefan Pascu, op. cit., vol. I, p. 106.
98 Ibidem, p. 107.
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O alt\ problem\ mult discutat\ în istoriografie a fost aceea a
numelui secuilor. S-au emis mai multe ipoteze, printre care aceea c\
î[i trag numele de la organizarea lor administrativ-teritorial\ în sca-
une (sc\unal\) (szék = „scaun”; székely = „secui”)99; alt\ ipotez\
sus]ine c\ „secui” ar însemna „paznic”, „p\zitor” (al mun]ilor, al
cet\]ilor, al marginilor), secuii fiind întâlni]i îndeplinind astfel de
ocupa]ii în diferite p\r]i ale Ungariei [i Transilvaniei100. Alt\ opinie
sus]ine c\ „secui” ar însemna, în limba turc\, „fugar”, iar o alta sus-
]ine c\ ar însemna „om de neam ales, nobil”101.

Secuii au participat, împreun\ cu ungurii, la ocuparea Pano-
niei, în 895-896. Au locuit o vreme în Bihor, iar când cucerirea ma-
ghiar\ se întinde [i peste Transilvania, secuii se g\sesc mereu cu un
pas înainte, pentru a sc\pa de amenin]area feudaliz\rii, oprindu-se
pentru un scurt timp în p\r]ile Târnavelor. Când st\pânirea ma-
ghiar\ ajunge [i aici, secuii fac un nou pas înainte, [i ultimul, spre
est, pân\ la linia Subcarpa]ilor r\s\riteni, pe la începutul secolului
al XIII-lea. Nemaiputând înainta spre r\s\rit, deoarece teritoriile est-
carpatice erau dominate de cumani, secuii se opresc [i ajung la o
în]elegere cu regalitatea ungar\. În]elegerea s-a întemeiat pe inte-
resul reciproc al celor dou\ p\r]i: secuii vor îndeplini slujba de paz-
nici ai frontierelor, iar statul maghiar le recunoa[te modul lor liber
de via]\, la care secuii ]ineau atât de mult102. Secuii au deprins

99 Aceast\ ipotez\ este infirmat\ de faptul c\ secuii sunt men]iona]i în Panonia,

Bihor, Transilvania, Maramure[, cu mult înainte de organizarea lor sc\unal\, din seco-

lul al XIV-lea. {tefan Pascu, op. cit., vol. I, pp. 107-108; Constantin C. Giurescu, Isto-

ria Românilor…, vol. II , p. 290. Noi credem c\ a[a cum nu are ce c\uta cuvântul

„scaun” (szék) în numele secuilor, tot a[a nu are ce c\uta nici în toponimul Borsec.
100 {tefan Pascu, op. cit., vol. I, p. 108. Am v\zut c\ acestei ipoteze se al\tura

[i Nicolae Iorga (România cum era pân\ la 1918, vol. II, pp. 248-249), iar, mai

nou, [i Constantin C. Giurescu, Istoria Românilor, vol. I, pp. 235-236.
101 {tefan Pascu, op. cit., vol. I, p. 108.
102 Ibidem, pp. 108-112; [i vol. IV, Editura Dacia, Cluj-Napoca, 1989, p. 92; Pr.

prof. dr. Mircea P\curariu, Istoria Bisericii Române[ti din Transilvania..., p. 78.

În aceast\ zon\ a r\mas marea mas\ a secuilor. Totu[i unii au trecut Carpa]ii, îm-

preun\ cu ]\ranii români, fie în }ara Româneasc\, fie în Moldova. În }ara Româ-

neasc\ a existat un jude], S\cuieni, între jude]ele Prahova [i Buz\u, cu centrul în

târgul S\cuieni, amintit documentar pentru prima dat\ în 1431. În cele dou\zeci

[i [apte de sate erau exclusiv sau în bun\ parte locuitori secui [i români veni]i din

Transilvania. Constantin C. Giurescu, Transilvania în istoria poporului român…,

pp. 48-49. Secuii [i sa[ii fugi]i din Transilvania în Moldova de frica feudaliz\rii

sunt atesta]i pe teritoriul Episcopiei Catolice a cumanilor. {tefan Pascu, op. cit.,

vol. I, pp. 146, 459.
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limba maghiar\, de altfel u[or de înv\]at, înrudit\ cu limba lor, am-
bele f\când parte din aceea[i mare familie a limbilor turcice. Au
deprins [i unele obiceiuri ale maghiarilor, mai pu]in modul de via]\
feudal al societ\]ii maghiare103. Din toate cele spuse pân\ acum
rezult\ clar c\ ungurii nu i-au considerat pe secui ca fiind de-ai lor,
ci i-au considerat ca pe ni[te alia]i, greu de supus [i de st\pânit,
fiind obliga]i s\-i îng\duie s\ locuiasc\ în acela[i regat, dar în zone
deosebite [i cu mod de via]\ deosebit.

 A[eza]i la hotarul de r\s\rit al Transilvaniei, secuii au g\sit aici

o numeroas\ popula]ie româneasc\, organizat\ în ob[ti s\te[ti înc\

libere, formând cnezate [i voievodate, cu organizare militar\104. Cro-

nicarul maghiar Simon de Keza arat\ c\ secuii nu tr\iau în câmpia

Panoniei, cu ungurii, ci împreun\ cu românii, în mun]ii de margine,

unde, amesteca]i cu românii, secuii au înv\]at scrierea acestora105. 

}ara secuilor. Teritoriul din estul Transilvaniei în care au fost

a[eza]i secuii la începutul secolului al XIII-lea a început s\ se nu-

measc\ „}ara secuilor”106. A[a cum arat\ [i cronicarii lor, ei locuiau

aici împreun\ cu românii [i convie]uirea era pa[nic\. Dar secuii au

dat numele lor acestui teritoriu. De ce? Nu pentru c\ erau majoritari.

Ci pentru c\ erau oamenii st\pânirii oficiale, ai regalit\]ii ungare.

Aveau o în]elegere oficial\ cu regalitatea, cu avantaje reciproce.

Românii erau sub ocupa]ie str\in\, fiind nemul]umi]i de faptul c\

li se r\pise ]ara. Ei nu aveau cu regalitatea nici o în]elegere, nici o

recunoa[tere, nici un avantaj. Iar când nu au mai putut suporta

nedrept\]ile [i împil\rile, mul]i dintre ei s-au secuizat. În secolele

103 {tefan Pascu, op. cit., vol. I, p. 110
104 Ibidem, pp. 114-115.
105 Non tamen in plano Pannoniae, sed cum Blackis in montibus confinii

sortem habuerunt, unde Blackis commixti literis ipsorum uti perhibentur. {tefan

Pascu, op. cit., vol. I, pp. 51-52.
106 Printr-un document din anul 1222 (înainte de 7 mai) [i prin altul din 19 de-

cembrie 1222 (Roma, Lateran) cavalerii teutoni a[eza]i de regalitatea ungar\ în

}ara Bârsei aveau privilegiul de a trece cu bunuri materiale, f\r\ a fi v\mui]i, prin

„]ara secuilor” [i prin „]ara românilor” (per terram Siculorum et per terram Blaco-

rum). Documente privind Istoria României, veac. XI, XII [i XIII, C. Transilvania,

vol. I, (1075-1250), Bucure[ti, EAR, 1951, doc. nr. 130, pp. 182-184 [i doc. nr. 134,

pp. 187-188; }ara secuilor era prin p\r]ile Ciucului [i Trei-Scaunelor, iar }ara Româ-

nilor, înc\ necucerit\ de unguri, era }ara F\g\ra[ului. {tefan Pascu, op. cit., vol. I,

pp. 125-126, 140 [i 146.
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XIV [i XV românii b\[tina[i s-au contopit în masa secuilor107, ca s\

aib\ acelea[i drepturi cu secuii. Am v\zut c\ Nicolae Iorga declara

sugestiv: „în care (în neamul secuilor) s-au înecat atâ]ia dintre ai

no[tri”108. La acest proces de dezna]ionalizare au rezistat mai bine,

dup\ cum vom vedea [i în cele ce urmeaz\, comunit\]ile române[ti

din nordul zonei, care formeaz\ un adev\rat bastion românesc [i

ortodox pe Mure[ul Superior109. La aceast\ rezisten]\ au contribuit

[i permanentele rela]ii ale românilor din }ara Giurgeului cu fra]ii

lor din Moldova110.

 Ar trebui s\ recunoasc\ secuii c\ în secolele urm\toare, în urma

primului val de secuizare a românilor convie]uitori, prin venele

str\mo[ilor lor a curs [i destul sânge românesc. Sunt aici [i sunt în

]ara lor nu numai pentru faptul c\ au fost adu[i [i a[eza]i aici de

ungurii cuceritori, ci [i pentru faptul c\ [i-au amestecat sângele cu

al românilor b\[tina[i. De aceea, inima lor trebuie s\ bat\ spre Car-

pa]i, spre România, nu spre Budapesta. S\ nu uite secuii c\ au fost

alunga]i din Câmpia Panonic\, la cucerirea c\reia contribuiser\, c\

au fost mereu împin[i la margine, marginaliza]i. În Unio trium na-

tionum (Uniunea celor trei „na]iuni”) din 1437111 [i, ori de câte ori a

fost vorba de na]iunile oficiale (recepte) din Transilvania, secuii au

fost nominaliza]i totdeauna pe pozi]ia a treia, dup\ sa[i. Iar dac\ azi

sunt accepta]i [i iubi]i de unguri [i socoti]i c\ au sânge unguresc, în

spatele acestei atitudini se ascund altfel de interese.

Scaunele secuilor. Pân\ la ocuparea Ardealului de unguri, ro-

mânii din aceast\ ]ar\ româneasc\ [i-au avut organizarea teritorial\

proprie, în cnezate, voievodate, ]\ri. Împ\r]irea administrativ\ a în-

tregii ]\ri ocupate de unguri are loc în timpul dinastiei arpadiene;

în a doua jum\tate a secolului al XII-lea se constat\ în întreaga Un-

garie 72 de comitate. În Ardealul propriu-zis au fost în epoca ar-

padian\ [apte comitate, [i anume: Alba, Clujul, D\bâca, Solnocul

107 Ilie {andru, op. cit., p. 18; Traian Du[a, op. cit., p. 30. 
108 N. Iorga, România cum era pân\ la 1818…, vol. II, p. 249.
109 Ibidem, pp. 18-19.
110 Traian Du[a, op.cit., p. 30.
111 {tefan Pascu, op. cit., vol. I, pp. 254-255; Constantin C. Giurescu, Dinu C.

Giurescu, Istoria Românilor..., vol. 2: „De la mijlocul secolului al XIV-lea, pân\ la

începutul secolului al XVII-lea”, ESE, Bucure[ti, 1976, pp. 60-61. Deci secuii erau

considera]i na]iune deosebit\ de cea ungar\.
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dinl\untru, Turda, Târnava [i Hunedoara, plus dou\ districte: F\g\-

ra[ul [i Chioarul (Kövár)112. În partea de miaz\noapte a Ardealului

era comitatul Maramure[ului, men]ionat ca atare în secolul al XIV-lea.

Spre apus, înspre Tisa, sau, cum s-a spus mai târziu, în p\r]ile „rea-

plicate”, au fost trei comitate: Solnocul de Mijloc, Crasna [i Zarandul.

Vecine cu acestea erau comitatele Bihor [i Satmar. În sfâr[it, în Banat

[i în p\r]ile de miaz\zi ale }\rii Cri[urilor au fost comitatele: Arad,

Cenad, Cara[, Haran, Cuvin [i Banatul de Severin113. La aceste uni-

t\]i administrative se adaug\ scaunele s\se[ti114 [i secuie[ti.

Num\rul scaunelor secuie[ti a variat la început: în 1562, el e
stabilit la cinci, [i anume: Odorheiul (Udvarhely), Trei Scaune, al-
c\tuit, dup\ cum îl arat\ [i numele, din reunirea a trei asemenea
forma]iuni (Sepsy, Kézdy [i Orba), la care s-a ad\ugat apoi o a patra:
Miklosvar, Ciucul (Csik), cu Giurgeul [i Ca[inul, Mure[-O[orheiul
(Maros-Vásárhely) [i Arie[ul (Aranyos)115. Scaunul Ciuc forma la în-
ceput o singur\ unitate politico-administrativ\, sub numele de sca-
unul Ciuc, Gheorghieni [i Ca[in. Mai târziu, s-au desprins din scaunul
Ciuc unele teritorii, devenind scaune filii (filiale) ale scaunului Ciuc:
Ca[in, în 1397, [i Gheorghieni, în 1403, iar la mijlocul secolului al
XVI-lea scaunul Ciuc se împarte în dou\: scaunul Ciuc de Jos [i
scaunul Ciuc de Sus, care cuprinde [i scaunele filiale (filii) Gheor-
ghieni [i Ca[in116. De scaunul filial Gheorghieni depindeau admi-
nistrativ-teritorial [i românii din }ara Giurgeului.

V. Românii ortodoc[i din }ara Giurgeului 
[i leg\turile lor cu Moldova

Dup\ ocuparea teritoriului lor de regalitatea ungar\ [i dup\
a[ezarea în zon\ a secuilor, se consider\ c\ românii de aici, împre-
un\ cu cumanii [i secuii, depindeau oficial, din punct de vedere

112 Constantin C. Giurescu, Istoria Românilor, vol. II, p. 290.
113 Ibidem.
114 Scaunele s\se[ti erau, dup\ m\rturia lui Nicolae Olahul – român de origine,

ajuns arhiepiscop de Strigoniu [i cancelar – în 1536, [apte: Sibiul (Hermanstadt),

Sebe[ul S\sesc (Mühlbach), Sighi[oara (Schässburg), Or\[tia (Broos), Vin]ul (Winz),

Media[ul (Mediasch) [i Biertanul (Birthälm). La acestea se mai adaug\ dou\ „dis-

tricte”: al Bistri]ei [i al Coroanei, adic\ al Bra[ovului. Constantin C. Giurescu, Is-

toria Românilor, vol. II, p. 290.
115 Constantin C. Giurescu, Istoria Românilor, vol. II, p. 290.
116 {tefan Pascu, op. cit., vol. IV, p. 100.
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religios, de Episcopia de Milcov (a Milcoviei)117. Episcopia catolic\

a Milcoviei (a cumanilor) a luat fiin]\ în 1228, prin osteneala arhi-

episcopului maghiar de Esztergom. Cumanii care primeau cre[ti-

nismul de confesiune catolic\ se aflau pe teritoriul Moldovei, iar

re[edin]a episcopiei lor se afla în Milcovia, undeva pe cursul mij-

lociu al Milcovului118. Episcopia a fost distrus\ de invazia t\tar\, în

1241. Ea a mai figurat doar cu numele în statisticile papalit\]ii119,

probabil pân\ în 1441120. Dar tocmai actele referitoare la aceast\

episcopie ne aduc informa]ia c\ românii din Moldova î[i aveau epis-

copii lor ortodoc[i, c\rora li se supuneau, [i nicidecum celor cato-

lici ai episcopiei cumanilor. Pe 14 noiembrie 1234, Papa Grigorie

al IX-lea scria principelui de coroan\ Bela, fiul [i coregentul regelui

Andrei II al Ungariei, viitorul rege Bela IV: „Dup\ câte am auzit, în

episcopia cumanilor se afl\ ni[te popoare care se numesc valahi,

care, de[i se socotesc cre[tini, totu[i, având rituri [i obiceiuri dife-

rite, s\vâr[esc fapte potrivnice acestui nume. C\ci nesocotind Bi-

serica roman\, nu primesc tainele biserice[ti de la venerabilul nostru

frate, episcopul cumanilor, care e în fruntea diecezei de acolo, ci de

la oarecari fal[i (pseudo) episcopi, care ]in de ritul grecilor (orto-

doc[i, n.n.)”121. Acestor episcopi de rit grecesc (ortodoc[i) li se su-

puneau to]i românii de o parte [i de alta de Carpa]i, deci [i cei din

}ara Giurgeului, de care ne ocup\m. Referindu-se la ace[ti români,

{ematismul veneratului cler greco-catolic recunoa[te c\: „Încetând

a mai exista episcopia de Milcov la anul 1441, românii (din «dis-

trictul»122 Giurgeului), care au r\mas credincio[i neamului [i legii

117 {ematismul veneratului cler..., pp. 232-233. Chiar dac\ regalitatea ungar\

voia ca aceste teritorii s\ depind\ de Episcopia Catolic\ de Milcovia, românii erau

ortodoc[i. Autorii {ematismului strecoar\ tenden]ios aceast\ informa]ie.
118 Constantin C. Giurescu credea c\ se afla pe teritoriul actualului ora[ Odo-

be[ti. Vezi: Constantin C. Giurescu, Dinu C. Giurescu, Istoria Românilor, vol. 1,

pp. 214, 247.
119 Pr. prof. Gheorghe I. Moisescu et alii, op. cit., vol. I, pp. 130-139; Constan-

tin C. Giurescu, Dinu C. Giurescu, Istoria Românilor, vol. 1, p. 214; Pr. prof. dr. Mir-

cea P\curariu, Istoria Bisericii Ortodoxe Române, vol. 1, edi]ia a doua, pp. 241-242.
120 {ematismul veneratului cler..., pp. 332-333.
121 Pr. prof. dr. Mircea P\curariu, Istoria Bisericii Ortodoxe Române, vol. 1, edi]ia a

doua, pp. 242-243. Vezi [i: Pr. prof. Gheorghe I. Moisescu et alii, op. cit., vol. I,

p. 137; Constantin C. Giurescu, Transilvania în istoria poporului român..., p. 47.
122 District = unitate administrativ-teritorial\ a Bisericii greco-catolice din Tran-

silvania.
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lor, au început s\ depind\ în cele eclesiastice de la episcopii din
Moldova ... Din Moldova î[i primeau preo]ii; acolo, pe la schiturile
[i m\n\stirile Neam]ului î[i câ[tigau preo]ii cuno[tin]ele de lips\”123.

Dac\ am lua în parte fiecare localitate din zon\, fiecare parohie

româneasc\, am constata leg\turi str\vechi [i trainice cu Moldova.

Localitatea Bilbor apare locuit\ de români „imigra]i din Moldova”,

a[a cum m\rturise[te Lexikon-ul austriacului Ignaz Lenk von Treuen-

feld, ap\rut la Viena în 1839124. Despre Parohia Bilbor, convertit\

la greco-catolicism abia în 1794, se spune: „Pân\ în 1794 depin-

dea în cele biserice[ti de la Episcopia Neam]ului (sic ?!)125 din Mol-

dova126. {i primul preot greco-catolic, convertit odat\ cu parohia, era

Petru Dobrean127, ai c\rui str\mo[i erau veni]i din Moldova, din lo-

calitatea Dobreni, din ]inutul Neam]. În zona Giurgeului [i împre-

jurimile de care ne ocup\m g\sim multe nume de familie Dobrean,

nume care au trecut [i în toponime sau hidronime128. Iar când po-

verile [i necazurile au fost greu de suportat, mul]i români din Bilbor

s-au refugiat tot în Moldova, pe întreg parcursul secolului al XIX-lea129.

Localitatea Tulghe[ este atestat\ documentar în 1790. În 1794

s-au stabilit aici un grup de moldoveni, iar, în 1797, 24 de români,

capi de familie, din Tulghe[; într-o peti]ie adresat\ oficialit\]ilor

scaunului Ciuc, spuneau c\ ei sunt „din Moldova, de pe p\mânt

turcesc”, [i fiecare are so]ie [i mul]i copii130. C\ localitatea Tulghe[ era

locuit\ de români, o spune [i austriacul Ignaz Lenk von Treuenfeld,

în Lexikon-ul s\u din 1839131. Unii dintre ace[tia, nemul]umi]i de

condi]iile sociale, se întorceau în Moldova. Sunt men]ionate emi-

gr\ri ale românilor din Tulghe[ [i din împrejurimi (Bicaz, Bilbor,

Valea Jidanului), în 1805, 1819, 1831132. Românii din Tulghe[ au fost

123 {ematismul veneratului cler..., pp. 332-333.
124 Ioan L\c\tu[u et alii, op. cit., p. 467.
125 Nu ar trebui s\ ne mire faptul c\ M\n\stirea Neam] din Moldova avea

pentru românii ortodoc[i ardeleni prestigiul unei episcopii.
126 {ematismul veneratului cler..., p. 337.
127 Ibidem.
128 De exemplu, pârâul Dobreanu de pe teritoriul comunei Bilbor, afluent al

Bistricioarei.
129 Ioan L\c\tu[u et alii, op. cit., p. 467.
130 Ibidem, p. 668.
131 Ibidem.
132 Ibidem.
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converti]i la Unia]ie în anul 1800, când li s-a organizat [i parohia

greco-catolic\. Printre preo]ii slujitori s-a num\rat, în secolul al XIX-lea,

între 1838 [i 1901, preotul Mihai Dobreanu, n\scut în Subcetate, în

1914133, urma[ al Dobrenilor fondatori ai localit\]ii, a[a cum vom

vedea din cele ce urmeaz\.

Localitatea Corbu, atestat\ documentar în 1770, sub denumirea

Valie Korbului (Valea Corbului), numit\ apoi de unguri Hollo (Corbu),

era locuit\ de „români imigra]i din Moldova”, cum recunoa[te în

Lexikon-ul s\u Ignaz Lenk von Treuenfeld, în 1839134. Ca [i în Tul-

ghe[, [i aici, toponimia este româneasc\135. Sunt consemnate fa-

milii cu numele Dobreanu [i R\ucescu136 (din R\uce[ti-Neam]). {i

de aici mul]i români nemul]umi]i au emigrat înapoi în Moldova în

secolul al XIX-lea137.

Topli]a, cea mai important\ localitate româneasc\ de pe cursul

superior al Mure[ului, era în 1785 un sat iob\gesc, locuit de 225

de familii de iobagi români, pe mo[iile a 22 de mari latifundiari

unguri. To]i locuitorii erau români, de[i administra]ia ungar\ în-

cerca s\ le maghiarizeze numele unora: Antal, Deac, Hajdu. Dar

numele de botez [i în transcrierea maghiar\ r\mâneau române[ti:

Toagyer, Juvon, Gligora[ (Toader, Ion, Grigora[). Pân\ în 1918,

denumirea oficial\ a localit\]ii a fost Topli]a Român\ (recunoscut\

[i în redarea oficial\ ungar\: Olah Toplicza). În 1861, topli]enii ho-

t\rau printr-un „protocol” „alegerea limbii române de limb\ oficial\

în toate afacerile trebilor comunit\]ii”, precizând c\ „de ast\zi îna-

inte toate Protocoalele [i toate coresponden]iele numai în limba

noastr\ matern\ român\ s\ le poarte...”138. Câ]i dintre locuitorii To-

pli]ei erau emigran]i moldoveni? Probabil c\ mul]i. Dar aici a fost

o zon\ de locuire româneasc\ permanent\ [i str\veche, unde se-

cuizarea nu a avut spor. Aici vorbim de „românime”, a[a cum am

v\zut c\ recuno[tea [i Nicolae Iorga. Pe la mijlocul secolului al

XIX-lea, etnicii maghiari reprezentau doar 7,7% din popula]ia lo-

calit\]ii. Ei s-au stabilit în num\r mai mare aici dup\ 1900, odat\

133 Ibidem, p. 670.
134 Ibidem, p. 485.
135 Ibidem.
136 Ibidem, p. 487.
137 Ibidem, p. 485.
138 Ilie {andru, op. cit., pp. 20-21.
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cu apari]ia celor dintâi fabrici de cherestea139. Am ar\tat mai sus c\,

probabil la cump\na dintre secolele XVII-XVIII, venise aici din Mol-

dova familia T\sl\uanu, familie care a dat pentru Topli]a [i pentru

localit\]ile din jur mai mul]i preo]i [i dasc\li. Chiar dac\ p\rintele

Ioan T\sl\uanu, tat\l scriitorului [i publicistului Ioan C. T\sl\uanu,

ajunsese preot greco-catolic în Bilbor, „sufletul s\u, originar din

Moldova, se uita mai cu drag spre Mitropolia Ia[ului, decât spre

Mitropolia Blajului”, cum scria fiul s\u140. Dar leg\turile Topli]ei cu

Moldova au fost mult mai vechi [i mai statornice, a[a cum vom

vedea în paginile ce urmeaz\.

Interesant\ este [i dezbaterea referitoare la numele localit\]ii [i

la originea popula]iei din Vo[lobeni, din Depresiunea Giurgeului. O
legend\ consemnat\ de folcloristul Ion Pop Reteganul (1853-1905)

spune c\ numele satului ar proveni de la primul întemeietor, un
român cu un picior de fier (în limba maghiar\: vas = fier + láb =

picior)141. Dar istoricul regiunii, profesorul Teodor Chindea (în Con-

tribu]ii la istoria românilor din Giurgeul Ciucului, Gheorgheni, 1930)
afirm\ c\ numele satului Vo[lobeni ar fi o deriva]ie de la numele

satului O[lobeni din jude]ul (]inutul) Neam], de unde ar fi venit
primii locuitori, adu[i de contele Lazar din L\zarea (localitate la nord-

vest de Gheorgheni), pentru a lucra pe domeniul s\u. Originea
moldoveneasc\ a satului este sus]inut\ [i de tradi]ia local\. Ca [i

localit\]ile din jur, Vo[lobenii a depins biserice[te de Moldova. Un
antimis al bisericii142 din localitate arat\ c\ ea a fost sfin]it\ în 1714,

de Episcopul Sava de la Roman (1713-1718)143. Însemnarea de pe
antimis este: „Szaba Episzkop Romaneszk. Vleat 7222 (1714)”144. Cer-

cet\ri recente înt\resc acest adev\r [i arat\ c\ satul Vo[lobeni a luat
fiin]\ prin emigrarea românilor de pe mo[ia O[lab (O[lobeni)145

139 Ibidem.
140 Ibidem, p. 23.
141 Ibidem, p. 123.
142 Probabil biseric\ nou\, deoarece în 1650 localitatea era consemnat\ ca sat

românesc cu biseric\ ortodox\, a[a cum vom vedea pu]in mai jos.
143 Ibidem, p. 123. Nicolae Iorga spunea, la începutul secolului trecut: „ Peste

culmi, într-o ]ar\ unde românimea e a[a de legat\ de-a noastr\, având de la vl\-
dica de Roman [i vechile antimise ale bisericilor...”. N. Iorga, România cum era
pân\ la 1918…, vol. II, p. 246.

144 Ioan L\c\tu[u et alii op. cit., p. 137.
145 Chiar un cercet\tor maghiar, Veszely Karoly, în lucrarea Erdelyi Egyhaz-

tortenelmi Adatok (Date despre istoria bisericeasc\ a Ardealului), men]ioneaz\
provenien]a slav\ a denumirii O[lab. Vezi: Ioan L\c\tu[u et alii, op. cit., p. 684.
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din ]inutul Neam], mo[ie ce a apar]inut M\n\stirii Neam], d\ruit\ în

anul 1518 de {tef\ni]\ Voievod (1517-1527), nepotul lui {tefan cel

Mare146. Sunt cunoscute rela]iile de prietenie între Domnitorul Pe-

tru Rare[ (1527-1538; 1541-1546) [i familia contelui Lazar, la care

domnul moldovean a poposit de câteva ori. Aceste leg\turi de prie-

tenie au fost consemnate [i de cronicarul Grigore Ureche în Leto-

pise]ul }\rii Moldovei147. A[a se face c\ bunele rela]ii ale dom-

nului moldovean cu contele Lazar au f\cut s\ vin\ [i s\ se stabi-

leasc\ pe domeniul acestuia mul]i moldoveni din O[lobeni [i din

alte localit\]i din zona Neam]ului. Printre numele de familie mai

frecvente ale localnicilor din Vo[lobeni sunt: Blaga, Bucur, Borda,

Branea, Ciubotariu, Dobreanu, }epelu[, Urzic\ etc.148, majoritatea

reg\sindu-se pân\ azi [i în localit\]ile din zona Neam]ului149. Iar

familia Dobrean (din Dobreni, ]inutul Neam]) vine s\ înt\reasc\

ideea emigr\rii moldovenilor nem]eni în }ara Giurgeului, deoa-

rece localit\]ile Dobreni150 [i O[lobeni din jude]ul Neam] sunt lo-

calit\]i vecine.

146 Ioan L\c\tu[u et alii, op. cit., p. 684. Localitatea O[lobeni, pe Crac\u, este

atestat\ documentar pentru prima dat\ pe 8 martie 1442. Cf. DIR, A. Moldova,

veacul XIV, XV, vol. I, doc. 215, p. 179. O[lobenii s-a men]inut ca metoh al M\-

n\stirii Neam] pân\ în secolul al XIX-lea. Vezi: Nicolae Stoicescu, op. cit., p. 622. {i

biserica veche, de lemn, din localitate, înlocuit\ cu alta în 1871, au fost construite

cu ajutorul M\n\stirii Neam]. Pr. Dumitru Ailinc\i, Pr. Ciprian Timofte, Prof. Mihail

Ap\v\loae, Istoricul Protopopiatului Piatra Neam]. Studiu monografic [i istorio-

grafic, Editura Trinitas, Ia[i, 2009, p. 290.
147 Ioan L\c\tu[u et alii, op. cit., p. 684; Ilie {andru, op. cit., p. 127; Conf. Gri-

gore Ureche, Letopise]ul }\rii Moldovei, Texte stabilite, studiu introductiv, note [i

glosar de Liviu Onu, ES, Bucure[ti, 1967, pp. 138-139.
148 Ilie {andru, op. cit., p. 123.
149 În urma unui succint sondaj, am constatat c\ nume de familie Blaga se afl\

în Vân\tori-Neam], în Târgu Neam], Bode[ti, Roznov, S\vine[ti; familii cu numele

Dobreanu g\sim în Dobreni, în Târgu Neam], Piatra Neam] etc.; familii cu nu-

mele Urzic\ sunt multe în Vân\tori-Neam], apoi în Grum\ze[ti, Târgu Neam],

Piatra Neam] etc.
150 Localitatea Dobreni din ]inutul Neam] este atestat\ documentar pentru prima

dat\ pe 11 iulie 1428, printre satele donate de Alexandru cel Bun (1400-1432) M\-

n\stirii Bistri]a. DIR., A. Moldova, veacul XIV, XV, vol. I (1384-1475), EAR, Bucu-

re[ti, 1954, doc. 77, pp. 66-67. Vezi [i doc. 151, din 12 aprilie 1436, pp. 122-123. Poate

în secolul al XVII-lea, cu un nou val de migra]ie (dup\ cel din timpul lui Petru

Rare[), s\ fi trecut mun]ii Dobrenii [i al]i moldoveni din ]inutul Neam], pentru a

se a[eza în zona Giurgeului [i în împrejurimi.



131Cultur\ [i spiritualitate rom=neasc\

Localitatea Vo[lobeni este atestat\ documentar în 1630, dar do-

cumentul îl pomene[te pe contele Lazar din L\zarea151, împingând

vechimea ei cu un secol în urm\, a[a cum s-a afirmat [i în cele de

mai sus. Apoi este pomenit\, în 1650, ca sat românesc cu biseric\

ortodox\152, [i în 1677 când, a[a cum am mai ar\tat, un cercet\tor

maghiar men]ioneaz\ provenien]a slav\ a denumirii153. Consider\m

suficiente [i interesante argumentele care probeaz\ c\ localitatea

Vo[lobeni-Harghita a fost întemeiat\ de emigran]i moldoveni din

O[lobeni154-Neam].

S\ poposim pu]in [i la localitatea Joseni (Alfal\u)155, din aceea[i

depresiune a Giurgeului, la vest de Vo[lobeni [i Suseni. Prima

atestare documentar\: 1567156. Într-o conscrip]ie din anul 1748 se d\

lista românilor din localitate (vreo 246 de persoane), cu numele de

familie [i de botez în grafie maghiar\. Dar remarc\m frumoasele

nume române[ti: Gafi]a, Nastasia, Nistor, Radu, Tudor, Cr\ciun,

Bucur, Cristina, Vasile, Paraschiva, Anu]a, Florea, Bârsan, Sofro-

nia, Istrate etc.157.

În 1760, preotul romano-catolic din Alfal\u, într-o însemnare

pe o carte, scria cuvinte jignitoare despre românii din localitate. Re-

d\m în întregime textul însemn\rii în limba latin\158, cu traducerea

în not\: „Parochiani mei, omnes sunt siculicae nationis; lingua et

151 Ioan L\c\tu[u et alii, op. cit., p. 684.
152 Ibidem.
153 Ibidem.
154 O pozi]ie tocmai invers\ este sus]inut\ în lucrarea recent\, citat\ de noi mai

sus: Pr. Dumitru Ailinc\i, Pr. Ciprian Timofte, Prof. Mihail Ap\v\loae, Istoricul Pro-

topopiatului Piatra Neam]. La p. 290, vorbind despre O[lobeni, pe Crac\u, se

spune: „Datarea istoric\ a localit\]ii nu este cunoscut\... Cu siguran]\ c\ localita-

tea dateaz\ din secolul al XVIII-lea ori poate [i mai dinainte. Numele localit\]ii

O[lobeni este de origine maghiar\ [i vine de la localitatea Vasláb, întocmai ca Vo[-

l\beni din Transilvania, de unde se trage originea primilor oameni care au venit în

aceste locuri, care local, în moldovene[te, s-a încet\]enit O[lobeni”. La biblio-

grafie este indicat\ sursa: I. Iordan, P. Gâstescu, D. Oancea, Indicatorul localit\-

]ilor din România, EAR, Bucure[ti, 1974, nr. 1963. Dovad\ c\ I. Iordan [i coautorii

folosiser\ surse despre varianta maghiar\ a numelui localit\]ii Vo[lobeni, Harghita.
155 Denumirea veche: Alfal\u = Gyergyó Alfalu (în limba maghiar\: al = sub,

jos + falu = sat. Satul de Jos; în limba german\ Untersdorf = Satul de Jos).
156 Ioan L\c\tu[u et alii, op. cit., pp. 526-527.
157 Ibidem.
158 {ematismul veneratului cler..., pp. 336-337.
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labii unius hungaricae. Valachii sunt copiosi ex Moldavia profugi,

(subl.n.) hic nostratibus intermixti sub Dominorum nobilium pro-

tectione sine luce et cruce degunt, quia excepta rationali et externa

partim corporis symetria, ut bruto animalia viventes, et schismati

graeco(rum) pertinaciter adhaerentes; adeo templa nostra et divina

mysteria abhorrent, ut malint în sua summa ruditate aeternum

damnari, quam nostram doctrinam audire, aut Ecclesiam fre-

cuentare. Hinc – quasi exleges et ab omni legum ecclesiasticarum

obligatione immunes cum universali populi christiani scandalo;

sine Templi sacramentorum frequentatione, festorum nostrorum,

juxta ac suorum observatione in peccatis mortalibus ducunt vitam;

et terram cathol. ab haeresum colluvie, puram contaminant. Datum

in Gyo-Alfalu, 1760 occasione visitationis canonicae Josephus Ba-

lint m. p. parochus rom. cat.”159. Textul însemn\rii a fost copiat de

parohul greco-catolic din Alfal\u, Avram Vlad, [i astfel a ajuns în

paginile {ematismului din 1900. Autorii {ematismului, de[i uni]i

cu Roma [i supu[i papei, au fost scandaliza]i de def\im\toarele apre-

cieri pe care un preot romano-catolic le f\cuse la adresa românilor

ortodoc[i160 cu 140 de ani în urm\. Redând însemnarea, ei spun:

159 „Parohienii mei sunt to]i secui de neam; vorbesc limba ungureasc\. Românii

sunt numero[i fugari din Moldova (subl. n.), aici printre ai no[tri (printre secuii

catolici), amesteca]i sub protec]ia st\pânilor nobili, petrec f\r\ faim\ [i credin]\

(precum p\gânii. Acesta este sensul expresiei latine[ti, cu joc de cuvinte, „sine luce

et cruce”), fiindc\ excluzând c\ sunt înzestra]i cu ra]iune [i au simetria exterioar\ a

corpului, ca proastele animale tr\iesc [i cu înc\p\]ânare sunt urma[i (aderen]i) ai

schismaticilor greci (ai ortodoc[ilor); chiar evit\ bisericile noastre [i tainele divine,

c\ prefer\ în totala lor incultur\ ve[nic s\ fie condamna]i, decât s\ asculte înv\-

]\tura (doctrina) noastr\ sau s\ frecventeze Biserica. De aici – ca ni[te nelegiui]i [i

necontribuind cu nimic fa]\ de toate obliga]iunile biserice[ti, spre scandalizarea în-

tregului popor cre[tin; f\r\ frecventarea slujbelor Bisericii, a s\rb\torilor noastre,

precum [i f\r\ respectarea lor – î[i duc via]a în p\cate de moarte; [i p\mântul ca-

tolic curat îl contamineaz\ cu drojdia eresului. Dat în Gyo-Alfalu, 1760, cu ocazia vi-

zita]iunii canonice, Josephus Balint m(anu) p(ropria) paroh rom(ano) cat(olic)”.
160 Cel pu]in acest preot romano-catolic aducea jignirile [i def\im\rile într-o

însemnare particular\. Dar denigr\rile au fost multe [i publice în decursul istoriei.

Ar\t\m, în continuare, cum caracteriza pe românii din secuime Orbán Balazs, în

lucrarea sa A szekelyföld leirasa tortenelmi regeszeti termeszetrajzi es nepismei

szempontbol (Descrierea ]inutului secuiesc din punct de vedere istoric, arheo-

logic [i etnografic), ap\rut\ la Budapesta, în [ase volume, în 1868-1872 (deci imediat 
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„...s\ vad\ ori[icine cu cât\ dragoste scria preotul rom.-cat. despre

românii din Alfal\u, din motivul c\ aceia ]ineau cu sfin]enie la limba

[i la legea lor”161. Austriacul Ignaz Lenk von Treuenfeld preci-

zeaz\, în Lexicon-ul s\u din 1839, c\ localitatea Joseni era „lo-

cuit\ de gr\niceri secui [i de români”. Într-adev\r, în acea perioad\

(1833), în localitate erau 330 de români162. Dar nu ne furnizeaz\ [i

informa]ia de unde erau veni]i ace[ti români printre secui. Aceasta

o afl\m, a[a cum am v\zut, din însemnarea parohului romano-ca-

tolic, în 1760, când în Joseni (Gyo-Alfalu) erau 250 de români163

„fugari din Moldova”, dar sub protec]ia st\pânilor nobili, deci a pro-

prietarilor mo[iilor pe care ace[tia erau a[eza]i [i munceau. De

asemenea, afl\m c\ erau ortodoc[i statornici164, a[a cum am ar\tat

c\ erau în secolul al XVIII-lea to]i românii din Depresiunea Giur-

geului. Erau veni]i din Moldova, ca [i fra]ii lor din Vo[lobeni. Nu-

mai c\ situa]ia lor în decursul secolelor a fost deosebit\. Acum, la

începutul secolului al XXI-lea (în 2002), în Joseni, în urma unei

puternice dezna]ionaliz\ri, mai sunt 64 de români165, în timp ce în

Vo[lobeni sunt 895166. A[adar, în Vo[lobeni elementul românesc a

fost mai puternic, mai unit [i mai statornic167.

160 d\ constituirea dualismului austro-ungar, în 17 februarie 1867). Iat\ câteva pa-

saje: „Acest popor nu simte nici o aplecare c\tre cultur\ [i civiliza]iune, valahii

nu sunt chema]i la civiliza]iune. Ei cresc pe mun]i, în s\lb\ticie... Singuri, prin

puterea lor, nu se pot ridica de unde sunt dec\zu]i, fiind s\lbatici [i needuca]i”

(vol. I, p. 24); „Românii sunt un popor necivilizat [i s\lbatic” (vol. I, p. 31); „To]i

românii sunt adun\turi, venetici, refugia]i încoace din ]\rile române[ti. ... Cres-

cu]i în s\lb\ticie pe mun]i, între vite [i al\turea cu câinii de la turm\, n-au ideea

de civiliza]iune, de bun\ convie]uire în societate” (vol. I, p. 126). Cit\m dup\: Ilie

{andru, op. cit., p. 136.
161 {ematismul veneratului cler ..., p. 336.
162 Ioan L\c\tu[u et alii, op. cit., pp. 526-527.
163 Ibidem, p. 527.
164 {ematismul veneratului cler..., p. 336.
165 În 1930 erau 439. Vezi evolu]ia demografic\ a românilor la Ioan L\c\tu[u

et alii, op. cit., p. 527. Deci, a[a desconsidera]i [i oc\râ]i, ace[ti români au fost asi-

mila]i în masa secuilor.
166 Ioan L\c\tu[u et alii, op. cit., p. 684.
167 Cu toate acestea, Orbán Balazs, cu aproape un secol [i jum\tate în urm\,

în lucrarea sa, citat\ mai sus (vol. II, p. 104), spunea despre locuitorii din

Vo[lobeni c\, de[i sunt români, „nu [tiu nici un cuvânt române[te, de aceea îi

putem socoti ca drept secui de religie r\s\ritean\”. Ilie {andru, op. cit., p. 136.

dup\
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Localitatea Subcetate este un teritoriu desprins tot din mo[ia L\-

zarea, ca [i Vo[lobenii. Fondatorii satului sunt Vasile Cotfas [i Ioan

Dobrean, în 1712168. În localitate sunt multe familii cu numele: Do-

breanu169, Cotfas170, Musc\, Urzic\171, nume atât de des întâlnite [i în

zona Neam]ului, fapt ce ne înt\re[te convingerea c\ erau emigran]i

din zona Dobreni – O[lobeni – }ibucani, din ]inutul Neam]. Pe la 1768,

este amintit un anume Gheorghe Ciubuc, locuitor al satului. Iar ur-

ma[ii lui, din familia Ciubuc\, din satul Filpea, comuna Subcetate,

sunt convin[i c\: „noi ne-am numit la început Ciubuc [i ne tragem

din }ibucani-Neam]”172. Ace[ti emigran]i din ]inutul Neam], a[eza]i

aici, ]ineau leg\tura cu rudele lor din Moldova [i, cândva, înainte

de anul 1773, [i-au adus [i preot ortodox din Moldova, pe p\rin-

tele Aron173.

Despre românismul locuitorilor din Subcetate ne vorbe[te [i un

eveniment din anii 1860-1861. În 1860, Prim\ria comunei Subcetate

[i S\rma[ coresponda în limba român\ cu pretura din Gheorgheni,

referitor la pa[apoartele pentru Moldova. Adresa era semnat\, la

29 septembrie 1860, de judele Iacob Platon [i de judele Ion Urzic\.

Dar lupta pentru folosirea limbii materne nu a fost una u[oar\. Ast-

fel, într-un document din 1861 afl\m c\ în comuna Varviz (Sub-

cetate) „unde pur românii locuiesc, 1618 suflete, [i unde prin voia

întregii comune s-a declarat ca limb\ oficial\ pe viitorime limba

168 A[a cum reiese din monografia profesorilor locali: Doina Dobreanu [i Va-

sile Dobreanu, Subcetate-Mure[. File de monografie, Editura Motiv, 1999. Noi ci-

t\m dup\: Ioan L\c\tu[u et alii, op. cit., p. 638.
169 Familia Dobreanu a dat [i numele toponimului Dealu Dobrenilor. Ion L\-

c\tu[u et alii, op. cit., p. 638. Tot din familia Dobreanu au fost în localitate [i câ]iva

preo]i. Ilie {andru, op. cit., p. 128.
170 În zona Neam]ului, familia Cotfas este întâlnit\ în Târgu Neam], Grum\-

ze[ti, Cr\c\oani, Petricani, comuna Târpe[ti, Piatra Neam] etc.
171 Ioan L\c\tu[u et alii, op. cit., p. 638.
172 Ilie {andru, op. cit., p. 26. Localitatea }ibucani, din jude]ul Neam], vecin\

cu O[lobeni, Bode[ti, Dobreni, este atestat\ documentar pe 6 iunie 1597 (DIR, A.

Moldova, veac XVI, vol. IV (1591-1600), EAR, Bucure[ti, 1952, doc. 224, p. 167) [i

pe 13 aprilie 1620. Nicolae Stroicescu, op. cit., p. 884 (vezi [i informa]ia c\ localitatea

s-a numit în trecut Cebucani); Constantin Burac, }inuturile }\rii Moldovei..., p. 544.

Conf. DIR, A. Moldova, veac XVII, vol. IV (1616-1620), EAR, Bucure[ti, 1957,

doc. 580, pp. 455-456. Familia Ciubuc este consemnat\ în 1748 printre alte multe fa-

milii române[ti ce locuiau în localitatea Ditr\u. Ioan L\c\tu[u et alii, op. cit., p. 501.
173 Ioan L\c\tu[u et alii, op. cit., p. 638.
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român\”, notarul român a fost alungat, în locul lui fiind pus un sas,

fost pu[c\ria[. Când preotul Petru Dobreanu l-a f\cut atent c\ „limba

oficial\ este, în comuna lor, limba român\”, acela i-a r\spuns în

ungure[te: „Dumneata s\ taci c\, dac\ îndr\zne[ti s\ vorbe[ti ast-

fel, te arestez ca agitator [i te transport în c\tu[e”174.

La est de Topli]a, pe malul stâng al Mure[ului, se afl\ localita-

tea G\l\u]a[, atestat\ documentar abia pe la 1768, cu numele ma-

ghiarizat Galocas (Galo]a[). Locuitorii sus]in c\ str\mo[ii lor erau

originari din Gala]i [i s-au stabilit aici, dând astfel numele loca-

lit\]ii175. Probabil c\ aceasta s-a întâmplat în a doua jum\tate a seco-

lului al XVII-lea, când se construia M\n\stirea Mogl\ne[ti, despre

care vorbim mai jos. Imediat, pe la 1680, ace[ti g\l\]eni a[eza]i aici

vor fi chemat pe c\lug\rul-dasc\l Vasile Sturze sin (fiul) badiul

Moldovanul din Barbo[i-Gala]i s\ înfiin]eze [coal\ româneasc\ pe

lâng\ m\n\stirea nou-construit\176. Iar primii preo]i din G\l\u]a[,

ortodoc[i, se aflau sub ascultarea c\lug\rilor de rit grecesc de la

M\n\stirea Doamnei din Topli]a177.

Pe cel\lalt mal al Mure[ului se afl\ comuna S\rma[, cu satele sale.

Localitatea este atestat\, ca [i G\l\u]a[ul, pe la 1768. De[i localitate

româneasc\, i s-a dat [i ei un nume unguresc, Marodlako, dup\

programul de maghiarizare de la Budapesta. La sfâr[itul secolului

al XIX-lea erau în aceast\ comun\ 300 de gospod\rii ]\r\ne[ti, cu

aproximativ 1.300 de locuitori, doar 26 fiind de religie romano-ca-

tolic\178. La începutul secolului al XX-lea, Nicolae Iorga l\uda româ-

nismul [i patriotismul acestor locuitori179.

Ne d\m seama c\ în secolul al XVIII-lea, secolul Unia]iei, ro-

mânii din Giurgeu [i din împrejurimi erau ortodoc[i [i ascultau de

Biserica din Moldova, de unde majoritatea veniser\, împrosp\tând

în aceast\ zon\ sângele românesc al fra]ilor lor, care fuseser\ se-

cuiza]i în secolele XIV-XV. Am v\zut c\ pe la 1680 venea aici, din

Barbo[i-Gala]i, un c\lug\r-dasc\l, c\ în 1714 cei din Vo[lobeni primeau

antimis de la episcopul de Roman, c\ în 1773 cei din Subcetate î[i

174 Ibidem, p. 639.
175 Ilie {andru, op. cit., p. 24.
176 Ioan L\c\tu[u et alii, op. cit., pp. 652 [i 659.
177 Ilie {andru, op. cit., p. 26.
178 Ibidem, p. 25.
179 N. Iorga, România cum era pân\ la 1918…, vol. II, p. 249.
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aduceau preot din Moldova, c\ pân\ în 1794 românii din Bilbor

depindeau biserice[te de Moldova. De aceea [i conscrip]ia din 1733

a episcopului greco-catolic Ioan Inochentie Micu Klein (1732-1744)

nu men]ioneaz\ a[ez\rile din Depresiunea Giurgeului180.

Cândva, pe la începutul secolului al XVII-lea sau poate chiar mai

înainte, s-au a[ezat „moglanii” în marginea localit\]ii Topli]a, for-

mând localitatea (azi cartierul) Mogl\ne[ti. Iorgu Iordan, folosind

un dic]ionar ce explic\ numele de origine maghiar\181, d\ urm\-

toarea defini]ie: moglan = „om mare [i voinic, dar prost, necio-

plit”182. Noi consider\m c\ erau emigran]i moldoveni, porecli]i astfel

de unguri.

VI. „M\n\stirea Doamnei” de la Mogl\ne[ti-Topli]a

Doamna Safta (Ilisafta183), so]ia domnului Moldovei Gheorghe

{tefan (1653-1658)184, a ctitorit pe dealul de lâng\ Mogl\ne[ti-To-

pli]a micu]a M\n\stire „Na[terea Maicii Domnului”, cunoscut\ cu

denumirea „M\n\stirea Doamnei”. De ce a ctitorit aici doamna

moldoveanc\? Istoria ne înva]\ c\ marii ctitori (voievozi, ierarhi,

demnitari etc.) ridicau l\ca[uri sfinte în urm\toarele împrejur\ri:

180 Ioan L\c\tu[u et alii, op. cit., p. 684.
181 Iorgu Iordan, Dic]ionar al numelor de familie române[ti..., p. 7. 
182 Ibidem, p. 314.
183 Cu acest nume apare într-o danie pe care a f\cut-o M\n\stirii Neam]. Diac.

Ioan Ivan [i Pr. Scarlat Porcescu, M\n\stirea Neam], Ia[i, 1981, p. 85.
184 Gheorghe {tefan, urma[ul lui Vasile Lupu la tronul Moldovei, ridicat domn

din rândurile boierimii moldovene, a fost contemporan [i în bune rela]ii de prie-

tenie cu domnul Constantin {erban al }\rii Române[ti (1654-1658) [i cu princi-

pele Transilvaniei, Gheorghe Rákoczy II (1648-1658). Mazilit de turci, Gheorghe

{tefan cutreier\ prin mai multe ]\ri (Austria, Prusia, Rusia, Suedia), n\d\jduind

s\ g\seasc\ sprijin pentru reluarea domniei. Moare la Stettin, în Suedia, în 1668.

R\m\[i]ele p\mânte[ti i-au fost aduse în ]ar\ [i înhumate la M\n\stirea Ca[in, cti-

toria sa. N. Iorga, Istoria Bisericii române[ti [i a vie]ii religioase a românilor, vol. I,

edi]ia a II-a, p. 360; Nicolae Stoicescu, Dic]ionar al marilor dreg\tori din }ara

Româneasc\ [i Moldova. Sec. XIV-XVII, EER, Bucure[ti, 1971, p. 449: Idem, Reper-

toriul bibliografic..., p. 157; Petru Demetru Popescu, Dic]ionar de personalit\]i

istorice. Voievozi. Principi. Domnitori. Regi, Editura Niculescu SRL, Bucure[ti, 2001,

p. 123. Pentru am\nunte, pe larg, vezi teza de doctorat a lui Petronel Zahariuc, }ara

Moldovei în vremea lui Gheorghe {tefan voievod (1653-1658), Editura Univer-

sit\]ii „Alexandru Ioan Cuza”, Ia[i, 2003.
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în locurile natale sau în locuri de care erau lega]i suflete[te; fiind

solicita]i de vreun mare stare] sau de o comunitate monahal\, care

se aflau în rela]ii deosebite cu ace[tia; fiind ruga]i de o comu-

nitate cre[tin\ care nu avea loca[ de închinare. Când era vorba de

rectitoriri, noii ctitori erau descenden]i ai celor vechi. În cazul de

fa]\, singurul motiv plauzibil este c\ Doamna Safta a fost solicitat\

de românii de aici s\ le construiasc\ l\ca[ de închinare. Erau prin-

tre solicitan]i moldoveni a[eza]i de curând aici185, pe care Doamna

Safta îi cuno[tea? S-a milostivit de românii din aceast\ zon\, fiind

rugat\ de ei?

Safta era fiica lui Toader Boul vistierul [i a Agafiei, n\scut\

Pr\jescu. Era nepoata lui Cozma {arpe, mare postelnic în secolul al

XVI-lea, [i sor\ cu {tefan Boul, mare vornic186. Era o femeie cult\187.

Dup\ mazilirea so]ului s\u, l-a înso]it pe acesta o vreme în pribegia

sa, apoi s-a întors în Moldova188. Ea a tr\it mult timp dup\ moartea

so]ului s\u189. O g\sim pomenit\ în documente, în 1669 [i 1673190.

185 În secolul al XVII-lea, pribegi din Moldova, moldoveni [i armeni, au venit

[i s-au stabilit în Depresiunea Giurgeului. Armenii s-au stabilit la Gheorgheni (N.

Iorga, România cum era pân\ la 1918, vol. II, p. 250), iar moldovenii, probabil,

la Mogl\ne[ti.
186 Nicolae Stoicescu, Dic]ionar al marilor dreg\tori…, pp. 352-353 [i 449;

Petronel Zahariuc, op. cit., p. 37.
187 Doamna Safta [tia s\ scrie în române[te, cu fraze de introducere în sla-

vone[te, scrisori de recomandare, adev\rate permise de trecere [i de c\l\torie li-

ber\ pentru anumite persoane. N. Iorga, Via]a femeii în trecutul românesc, V\lenii

de Munte, 1910, pp. 18-19. Despre rela]iile ei, în timp ce era doamn\ la Ia[i, cu

Patriarhul Antiohiei, Macarie III Zaim (1647-1672), [i cu fiul [i arhidiaconul s\u,

Paul de Alep, prezen]i de mai multe ori la Ia[i în c\l\toriile lor prin Moldova, }ara

Româneasc\, Ucraina [i Rusia, vezi: C\l\tori str\ini despre }\rile Române, vol. VI,

volum îngrijit de M.M. Alexandrescu, Derdca Bulgaru [i Mustafa Ali Mehmet, ESE,

Bucure[ti, 1976, p. 155. Vezi [i: Pr. Constantin C. Cojocaru, Pr. dr. Marcel C. Co-

jocaru, Mitropolitul Ghedeon al Moldovei (1653-1659; 1664-1671), în „Teologie

[i Via]\”, serie nou\, anul XXI (LXXXVII), nr. 5-8, 2011, p. 153.
188 C. Gane, Trecute vie]i de doamne [i domni]e, vol. I, Editura Junimea, 1971,

pp. 292-293; Petronel Zahariuc, op. cit., pp. 524-526.
189 Se crede c\ în 1699 era înc\ în via]\, în vârst\ de peste 80 de ani. C. Gane,

op. cit., vol. I, p. 294.
190 Documente privitoare la istoria ora[ului Ia[i, vol. II: Acte interne (1661-

1690), editate de Ioan Capro[u, Editura „Dosoftei”, Ia[i, 2000, doc. 244, pp. 213-214;

doc. 403, pp. 368-371.
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Pe 4 mai 1677, Doamna Safta închina Patriarhiei de Ierusalim M\-

n\stirea Bistri]a din Moldova191.

Am prezentat aceste am\nunte, considerând c\ ne vor ajuta s\

ajungem la o concluzie despre data ctitoririi m\n\stirii de la Mogl\-

ne[ti. P\rintele profesor dr. Mircea P\curariu spune: „M\n\stirea de

lemn din Mogl\ne[ti (Topli]a), ctitorit\ – dup\ tradi]ie – de Doamna

Safta, so]ia lui Gheorghe {tefan al Moldovei, dup\ ce pierduse scau-

nul, prin 1658” (cunoscut\ [i sub numele de „schitul Doamnei”)192.

Pentru anul 1658 se asociaz\, într-o prim\ faz\, Ioan L\c\tu[u [i

colaboratorii s\i193, precum [i Traian Du[a194. La rândul s\u, Ilie {andru

spune: „Safta, so]ia domnului moldovean Gheorghe {tefan, ar fi

ini]iatoarea acestei biserici, în 1658, când s-a refugiat din Moldova

în Transilvania”195. Observ\m c\ to]i ace[ti autori [i al]ii cita]i de ei

iau în considerare anul plec\rii lui Gheorghe {tefan în pribegie, prin

Transilvania. Înainte de a trece în alte ]\ri, fostul domn moldovean

[i curtea sa au poposit luni de zile la Baia Mare [i la Satu Mare196. E

adev\rat c\ Doamna Safta a mai peregrinat, cu diferite treburi, prin

estul Transilvaniei, aflându-se în octombrie 1658 la Odorhei [i în

noiembrie probabil la Bistri]a197. Dar ne întreb\m dac\ pacostea

mazilirii [i necazurile pribegiei îi mai puteau da doamnei puterea

[i curajul s\ ctitoreasc\.

Alt\ pozi]ie, nou\, este urm\toarea: „Datarea l\ca[ului (...) ne-o

d\ icoana Adormirea Maicii Domnului, prin inscrip]ia în limba slav\

din 1677”198. Noi consider\m c\ aceast\ datare este mai plauzibil\.

În acest an, cum am v\zut, pe 4 mai, Doamna Safta închina Patri-

arhiei de Ierusalim M\n\stirea Bistri]a. A[adar, era activ\ [i respectat\

191 R\zvan Theodorescu, Le Monastère de Bistri]a, Éditions Meridiane, Bucarest,

1966, p. 11; Nicolae Stoicescu, Repertoriul bibliografic…, p. 74; Pr. prof. dr. Mircea

P\curariu, Istoria Bisericii Ortodoxe Române, vol. 2 (secolele XVII [i XVIII), edi]ia a

doua, EIBMBOR, Bucure[ti, 1994, p. 262.
192 Pr. prof. dr. Mircea P\curariu, Istoria Bisericii Ortodoxe Române, vol. 2,

p. 219; Idem, Istoria Bisericii Române[ti din Transilvania..., pp. 190 [i 377.
193 Ioan L\c\tu[u et alii, op. cit., p. 137.
194 Traian Du[a, op. cit., pp. 112-118.
195 Ilie {andru, op. cit., p. 129.
196 Petronel Zahariuc, op. cit., pp. 514-519.
197 Ibidem, p. 117 [i nota 21.
198 Ioan L\c\tu[u et alii, op. cit., p. 658. Vezi [i: Constantin C. Giurescu, Istoria

Românilor, vol. III, p. 699; Traian Du[a, op. cit., p. 118.



139Cultur\ [i spiritualitate rom=neasc\

în Moldova, atât timp cât putea s\ ia hot\râri a[a de importante. S\

consider\m c\ tot în ace[ti ani ea ctitorea [i dincolo de mun]i. A[adar,

în 1677, micu]a biseric\ de lemn din Mogl\ne[ti (dimensiunile bi-

sericii: 8,05 x 4,70 m199) era ridicat\ [i icoanele erau pictate. Arhi-

tectura ei era identic\ cu a bisericilor de lemn de pe Valea Bistri]ei,

din Moldova200. Pentru românii ortodoc[i din zon\ era o mare bu-

curie [i m\n\stirea î[i ocupa rolul de lider, de c\petenie, între pa-

rohiile române[ti din jur, cu un rol asem\n\tor episcopiei. Mul]i

dintre preo]ii din jur sau chiar de mai departe (din Giurgeu) erau

sub ascultarea m\n\stirii201. Pe tot parcursul secolului al XVIII-lea,

românii din Giurgeu nu au [tiut de unia]ie, ci au fost cu to]ii orto-

doc[i. Ei se adunau la biserica M\n\stirii Doamnei [i la bisericile

lor parohiale202.

Românii din zon\, mul]i veni]i din Moldova, printre care [i g\-

l\]enii (g\l\u]enii, g\l\u]a[ii), au chemat aici, la noua m\n\stire, în 1680,

pe c\lug\rul-dasc\l Vasile Sturze203 din Barbo[i-Gala]i. El a tr\it pe

aceste meleaguri pân\ în 1693 [i a înfiin]at aici, la Mogl\ne[ti, [coal\

în limba român\204.

199 Ioan L\c\tu[u et alii, op. cit., p. 658.
200 Pr. prof. dr. Mircea P\curariu, Istoria Bisericii Ortodoxe Române…, vol. 2,

edi]ia a doua, p. 608.
201 Ilie {andru, op. cit., p. 24.
202 Traian Du[a, op. cit., p. 55.
203 Vasile Sturze Moldoveanul, originar din satul Barbo[i, de lâng\ Gala]i, pri-

ceput c\rturar, a desf\[urat c\tre sfâr[itul secolului al XVII-lea [i în primele dou\ decenii

ale celui urm\tor, în mai multe regiuni ale Transilvaniei, mai ales în Banat [i Bihor, o

bogat\ activitate de iconar, zugrav, copist [i dasc\l. Istoria Literaturii Române,

vol. I: „Folclorul. Literatura român\ în perioada feudal\ (1400-1780)”, EAR, Bucu-

re[ti, 1964, pp. 339, 343; Atanasie Popa, C\rturar bihorean din secolul al XVII-lea:

Vasile Sturze Moldovanul, în „Mitropolia Moldovei [i Sucevei”, an XLII (1966), nr. 1-2,

pp. 54-69; Pr. prof. dr. Mircea P\curariu, Istoria Bisericii Ortodoxe Române…,

vol. 2, edi]ia a doua, pp. 207 [i 578; Ilie {andru, op. cit., p. 129.
204 Ioan L\c\tu[u et alii, op. cit., pp. 652 [i 659; Ilie {andru, op. cit., p. 129.

Tragem concluzia c\ pe aici, pe la M\n\stirea Doamnei din Mogl\ne[ti, [i-a f\cut Vasile

Sturze intrarea în Ardeal. Speciali[tii îl urm\resc, cu ajutorul dat\rilor [i însemn\rilor

de pe manuscrisele sale, în diferite zone din Ardeal, Banat [i Bihor, în 1693-1730.

A[adar, [ederea lui la Mogl\ne[ti-Topli]a a fost pân\ în 1693. Atanasie Popa, op.

cit., pp. 57-58. „N-ar fi exclus ca unii dintre ace[tia (c\lug\ri din Moldova) s\ fi pre-

g\tit pentru preo]ie tineri din satele în care [edeau mai mult timp. Acest lucru l-a

putut face mai ales cunoscutul copist Vasile Sturze Moldovanul”. Pr. prof. dr. Mir-

cea P\curariu, Istoria Bisericii Ortodoxe Române, vol. 2, edi]ia a doua, p. 578.
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M\n\stirea de la Mogl\ne[ti a îndeplinit în regiune un important

rol cultural. Au poposit aici [i al]i înv\]a]i c\lug\ri moldoveni. Ie-

romonahul Varlaam, copist205, a petrecut o vreme la M\n\stirea de la

Mogl\ne[ti, apoi a cercetat numeroase sate din zona Mure[ului de Sus:

Varvizul (Subcetate), Râpa, S\calu de P\dure, Solov\stru etc.206. {te-

fan Moldoveanul ({tefan Dasc\lul) din Com\ne[ti, de lâng\ Bac\u, a

cutreierat Maramure[ul [i Transilvania [i a s\vâr[it o oper\ asem\-

n\toare cu Vasile Sturze. Între 1738 [i 1742 a copiat diverse manuscrise

liturgice, mai ales în Dragomire[ti-Maramure[, dar [i în Bra[ov [i în

zona Alba Iulia-Turda207. La Mogl\ne[ti a copiat pentru stare]ul Ni-

codim un Praznicar208, l\sând urm\toarea însemnare: „Scris-am

eu, {tefan Dasc\lu, moldovean din Dragomire[ti, când am fost în

}ara Ardealului, în ]inutul Turdii, v\leat 7251(1743)” 209.

„De[i modest\, M\n\stirea din Mogl\ne[ti a fost unul dintre

factorii care au men]inut leg\turile dintre românii de pe valea su-

perioar\ a Mure[ului cu cei din Moldova, fiind, totodat\, una dintre

vetrele de cultur\ ale românilor de aici. Sub bolta micii biserici,

sufletul [i graiul românesc au fost întotdeauna la ele acas\”210. A[a

se explic\ [i faptul c\ românii din Topli]a au r\mas [i în secolele

al XIX-lea [i al XX-lea majoritar ortodoc[i211. Noi am punctat mo-

mentul M\n\stirii Doamnei de la Mogl\ne[ti nu pentru a intra în

vreo disput\ cu cineva, ci pentru a ar\ta c\ [i aceasta este o ve-

rig\ important\ din lan]ul leg\turilor românilor de pe Mure[ul Su-

perior cu fra]ii lor de pe Bistri]a, de pe Ozana, de pe Crac\u [i din

întreag\ Moldov\.

205 Ieromonahul Varlaam din Moldova copia un Triod în „m\n\stirea” de la Si-

biel, de lâng\ Sibiu, în 1716-1717. Pr. prof. dr. Mircea P\curariu, Istoria Bisericii

Ortodoxe Române…, vol. 2, edi]ia a doua, p. 556; Idem, Istoria Bisericii Româ-

ne[ti din Transilvania…, p. 260; Atanasie Popa, Copi[ti moldoveni din Transilvania

în secolele XVII [i XVIII, în MMS, an XLV (1969), nr. 7-9, p. 462.
206 Ilie {andru, op. cit., p. 129.
207 Pr. prof. dr. Mircea P\curariu, Istoria Bisericii Române[ti din Transilvania…,

p. 260; Atanasie Popa, Copi[ti moldoveni din Transilvania…, pp. 462-463; Ilie

{andru, op. cit., p 129.
208 Ilie {andru, op. cit., p. 129.
209 Ioan L\c\tu[u et alii, op. cit., p. 658.
210 Ilie {andru, op. cit., p. 129.
211 Datele statistice privind popula]ia ortodox\ din Topli]a le g\sim la Traian

Du[a, op. cit., pp. 264-265.
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VII. Secuizare. Dezna]ionalizare. Maghiarizare

Am ar\tat, sporadic, în paginile de mai sus, c\ românii din salba

de depresiuni de sub Carpa]ii Orientali, de la hotarul cu Moldova, au

fost în mare parte secuiza]i, începând cu secolul al XIII-lea. Am punc-

tat în lucrare [i fenomenul migra]iei [i al bejeniei. „În decursul vea-

curilor (...), o mare parte a românilor s-a contopit cu secuii ro-

mano-catolici, nel\sând dup\ sine alte urme, decât o mul]ime de

numiri româno-slave ale p\r]ilor de câmp, mun]ilor, comunelor,

precum [i co-numele nenum\rate de «Olah», care tr\deaz\ c\, oa-

recând, respectivele familii au fost române”212. „Numele lor, curat

române[ti, le-au r\mas pân\ în ziua de azi, precum: Andrei, M\-

riu]a, Teodor, Cârlan, Tatar etc”213. Aceasta se constata în 1900 de

c\peteniile greco-catolice ale românilor. Dar cu trei decenii mai

înainte, secuiul Orbán Balazs, în lucrarea sa, Descrierea ]inutului

secuiesc..., vorbind despre românii din scaunul Odorhei (din zona sa

natal\), spunea: „Ace[tia sunt tot secui, nu pot fi socoti]i români, ci

doar secui de religie r\s\ritean\, încât a[a se consider\ chiar [i ei

în[i[i, [i nu [tiu nici un cuvânt române[te. Chiar [i preo]ii lor sunt

nevoi]i s\ vorbeasc\ ungure[te. Dat fiind c\ nu se deosebesc de secui

în ce prive[te limba, portul [i obiceiurile, iar religia nu constituie o

na]iune într-un stat liber, eu îi socot – dup\ cum ei în[i[i o do-

vedesc – fra]i secui. (...) Atât de maghiar e acest scaun (al Odor-

heiului214), încât acolo [i p\s\rile ciripesc ungure[te”215. Situa]ia o

constata, cu triste]e, [i Nicolae Iorga, la începutul secolului trecut:

„Peste culmi, într-o ]ar\ unde românimea e a[a de legat\ de-a noas-

tr\, (...) în «secuime», de-a lungul Mur\[ului, trecem prin sate în

care numai pe alocurea popula]ia este româneasc\ (...)216. Aceste

sate „apar]in secuilor de limb\ maghiar\, în care s-au înecat atâ]ia

dintre ai no[tri”217. În Gheorgheni, „la biserica unit\, a românilor

dezna]ionaliza]i, se predic\ ungure[te”218.

212 {ematismul veneratului cler..., pp. 332-333.
213 Ibidem, p. 340.
214 În perioada când î[i publica Orbán Balazs lucrarea, în ora[ul Odorhei erau

70 de români declara]i. Acum sunt peste 1.000. Despre marile încerc\ri prin care

au trecut românii din Odorhei, vezi: Ioan L\c\tu[u et alii, op. cit., pp. 579-589.
215 Orbán Balazs, op. cit., vol. I, p. 5. Cit\m dup\: Ilie {andru, op. cit., p. 136
216 N. Iorga, România cum era pân\ la 1918…, vol. II, p. 246.
217 Ibidem, p. 249.
218 Ibidem, pp. 249-250.
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În statul dualist austro-ungar, Ungariei apar]inându-i [i Transil-

vania, Banatul, Cri[ana [i Maramure[ul, maghiarizarea se f\cea prin

diferite mijloace: legiuiri de stat, societ\]i culturale, coloniz\ri; în

anumite zone ale Transilvaniei s-a încercat s\ se fac\ acest lucru chiar

prin mijlocirea Bisericii unite. Îndat\ dup\ realizarea acordului dua-

list (1867), Parlamentul de la Budapesta a votat, pe 1 decembrie 1868,

Legea na]ionalit\]ilor, în care, în partea introductiv\, se preciza: „To]i

cet\]enii Ungariei formeaz\ (...) o singur\ na]iune, cea ungar\,

una [i indivizibil\, indiferent c\rei na]ionalit\]i i-ar apar]ine ace[-

tia”219. În 1898, Telkes Simon, pre[edintele societ\]ii centrale de ma-

ghiarizare a numelui, publica studiul Cum s\ maghiariz\m numele

de familie, în care se spune, printre altele: „A[a cum, prin Botez,

cre[tinul devine membru al comunit\]ii cre[tine, tot a[a, prin ma-

ghiarizarea numelui de familie, prin botez na]ional, cel cu nume

str\in este primit în societatea maghiar\, în rândul adev\ra]ilor fii

ai na]iunii (...), maghiarizarea numelui având, prin urmare, un mare

rol etic în consolidarea [i unificarea na]iunii noastre (...). Maghia-

rizarea numelui este un jur\mânt de credin]\, o angajare patriotic\”220.

Acestea fiind ar\tate, nu ne mai mir\ faptul c\ la începutul secolu-

lui trecut, perioad\ despre care vorbe[te [i Nicolae Iorga, cum am

v\zut, în localitatea L\zarea erau 155 de români dup\ limb\ [i 286

dup\ confesiune, iar în Ditr\u, 362 de români dup\ limba vorbit\

[i 556 dup\ confesiune221. A[a cum observa [i Orbán Balazs, con-

fesiunea religioas\ a fost mai greu p\r\sit\.

Statisticile recens\mântului popula]iei arat\ c\ în 1966, în ju-

de]ul Harghita românii erau în procent de 11,1%, iar maghiarii de

88,1%222.

Totu[i, în Topli]a [i în împrejurimi (în „românime”), românismul

s-a men]inut. Municipiul Topli]a, cu cele opt sate apar]in\toare

(C\lim\nel, Vâgani, Topli]a Vale, Zencani, Luncani, M\gheru[, Secu,

Mogl\ne[ti), avea în 2002 aproximativ 12.000 de credincio[i români.

Dac\ ne raport\m la recens\mântul din 1850, când erau declara]i 2.114

credincio[i români (din totalul de 2342 de locuitori), vedem c\

219 Pr. prof. dr. Mircea P\curariu, Istoria Bisericii Române[ti din Transilvania...,

p. 297.
220 Ilie {andru, op. cit., pp. 29-30.
221 Ibidem, p. 127.
222 Jude]ele României Socialiste, edi]ia a II-a, p. 291.
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într-un secol [i jum\tate num\rul românilor a sporit de aproape

[ase ori223.

 A[a cum consemneaz\ istoricul David Prodan (1902-1992), în

1785, întreaga popula]ie a satului Topli]a era româneasc\224. Peste

aproape un secol, istoricul de origine secuiasc\ Orbán Balazs, atât de

pornit împotriva românilor din secuime, pe care ar vrea s\-i desfiin-

]eze cu orice pre], când ajunge s\ vorbeasc\ despre Topli]a, rea-

litatea [i bunul sim] îl oblig\ s\-[i schimbe tonul. Iat\ spusele lui:

„Cea mai mare parte a locuitorilor din Topli]a sunt români, oa-

meni frumo[i, puternici [i muncitori. Portul din Topli]a este foarte

pitoresc, mai cu seam\ hainele de s\rb\toare ale femeilor. Aici nu

se poart\ catrin]e, ci fote care se înf\[oar\. Deasupra poart\ suman

de blan\, frumos brodat. Sub suman poart\ dou\-trei pieptare de

piele sau postav, de m\rimi diferite, care s\ se vad\ sub suman,

brodate cu trandafiri [i lalele, fiecare dup\ situa]ia sa material\. Este

o mare laud\ s\-[i ia cineva de nevast\ o fat\ cu trei pieptare. De

altfel, aristocra]ia aceasta vestimentar\ î[i are originea în Orient, la

turci [i armeni, [i chiar la greci. Nevestele tinere poart\ basmale

brodate turce[te [i se îmbrobodesc în form\ de turbane. Fetele

tinere umbl\ cu capul gol, purtând cununa virginal\. În picioare

poart\ cizme ro[ii. B\rba]ii poart\ c\m\[i lungi [i largi, frumos

brodate, încin[i cu [erpar [i cu cojoc de piele. Pe cap poart\ p\-

l\rie cu borul lat sau c\ciul\ din blan\ de miel. Feciorii de însurat

poart\ flori la p\l\rie. Mul]i poart\ opinci în loc de cizme”225.

Popula]ia maghiar\ din Topli]a s-a înmul]it la începutul seco-

lului XX226, mai ales dup\ deschiderea primelor fabrici de cherestea227.

Comuna Bilbor este localitate româneasc\, cu 2.846 de locuitori,

cre[tini ortodoc[i, în 2002228. Folosind aceea[i statistic\ din 2002,

223 Datele sunt luate din: Ioan L\c\tu[u et alii, op. cit., pp. 651, 657, 664-667.

Vezi [i: Traian Du[a, op. cit., p. 264.
224 David Prodan, Topli]a la 1785, Cluj-Kolozsvar, 1947, p. 11; Ilie {andru, op.

cit., p. 37.
225 Orbán Balazs, op. cit., vol. II, p. 135. Cit\m dup\: Ilie {andru, op. cit., p. 137.
226 În 1880, în Topli]a erau 3.140 de români [i 898 de maghiari; în 1900: 3.679

de români [i 1.499 de maghiari; în 1910: 4.194 de români [i 2.417 de maghiari.

Traian Du[a, op. cit., p. 74.
227 Ilie {andru, op. cit., pp. 20, 37.
228 Ibidem, p. 22; Ioan L\c\tu[u et alii, op. cit., pp. 467, 471.
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ad\ug\m 1.421 de credincio[i ortodoc[i din comuna Corbu229, 2.719

din comuna Tulghe[230, 3.333 din comuna S\rma[231, 2.015 din co-

muna G\l\u]a[232, 2.005 din comuna Subcetate233. Ne putem face,

astfel, o idee cum se prezint\ românismul la el acas\, în vatra str\-

bun\ a }\rii Giurgeului, având în centru Topli]a Român\ [i M\n\s-

tirea Doamnei.

VIII. Gânduri de încheiere

 În Depresiunea Giurgeului, ca în întreaga latur\ de r\s\rit a

Transilvaniei, secuizarea românilor s-a f\cut în etape succesive.

Totu[i aici, în bazinul superior al Mure[ului, elementul românesc

s-a p\strat mai cu statornicie. Când, prin dezna]ionalizare [i ma-

ghiarizare sau prin emigr\ri [i bejenii num\rul românilor se îm-

pu]ina, grupuri mari de români din Moldova veneau s\ refac\ nu-

m\rul celor disp\ru]i ca nume. Am pomenit în lucrare numele mai

multor localit\]i din }inutul Neam], din care au venit de-a lungul

secolelor locuitori [i s-au stabilit în Depresiunea Giurgeului, mul]i

[i dintre ace[tia secuiza]i cu timpul.

 Secuii, disloca]i de unguri din Câmpia Panoniei [i împin[i la

marginea regatului, în curbura Carpa]ilor, erau rândui]i cu rosturi

gr\nicere[ti. Nu [tim cât de bine [i-au îndeplinit obliga]iile de gr\-

niceri, dar cele de secuizare [i de maghiarizare a românilor din aceast\

zon\ le-au îndeplinit cu succes. Au dezna]ionalizat pe românii au-

tohtoni g\si]i aici, precum [i mare parte din grupurile de români

moldoveni a[eza]i aici în secolele ce au urmat. Sângele românilor

n-a disp\rut, ci s-a amestecat („s-a înecat”, spune N. Iorga) cu sângele

secuilor, disp\rând treptat [i numele. Secuii nu au sânge unguresc,

ci doar limba. Dar ei nu mai sunt nici secui „pur-sânge”. Jum\tate

din sângele lor, dac\ nu mai bine, este românesc. Atunci se na[te

fireasca întrebare: de unde orientarea lor spre pusta maghiar\ [i

spre Budapesta?

229 Ioan L\c\tu[u et alii, op. cit., pp. 484-489.
230 Ibidem, pp. 668-674.
231 Ibidem, pp. 608-613.
232 Ibidem, pp. 514-517.
233 Ibidem, pp. 638-646.



145Cultur\ [i spiritualitate rom=neasc\

A[a cum am ar\tat, un mare rol în p\strarea elementului româ-

nesc în Depresiunea Giurgeului, mai ales în nord, l-a avut trec\-

toarea (pasul) Tulghe[, care a facilitat de-a lungul secolelor leg\tura

între fra]i, cu toate opreli[tile [i interdic]iile st\pânirilor trec\toare.

Zona vecin\ de la r\s\rit, zona Neam]ului, nu era o oarecare

zon\ româneasc\, ci una în care se aflau numeroase m\n\stiri [i

schituri, în frunte cu M\n\stirea Neam], pe care, a[a cum am v\zut,

românii transilv\neni o socoteau ca pe o episcopie [i se mân-

dreau c\ ]in leg\tura cu ea. Tot în vecin\tatea ]inutului secuiesc,

peste munte, era Episcopia Romanului, ce avea bune leg\turi cu

fra]ii români transilv\neni.

Dac\ în sudul depresiunii secuizarea a fost mai puternic\ [i

comunit\]ile ortodoxe române[ti au un num\r mai redus de mem-

bri, în nord românismul este la el acas\.

M\n\stirea Doamnei de la Mogl\ne[ti-Topli]a [i-a îndeplinit cu

cinste apostolatul s\u, cu dasc\li veni]i din Moldova, care au îndru-

mat duhovnice[te, doctrinar [i patriotic pe preo]ii [i pe enoria[ii

români ortodoc[i din zon\.

Aceast\ vatr\ statornic\ de românism a dat Bisericii Ortodoxe

Române [i poporului român pe primul patriarh, Miron Cristea (1868-

1939)234, pion principal în actul de realizare a unit\]ii noastre poli-

tice, a României Mari.

234 Ilie (Miron) Cristea s-a n\scut în Topli]a, pe 18 iulie 1868. A fost: Doctor al

Facult\]ii de Litere [i Filosofie a Universit\]ii din Budapesta (1895), cu teza Via]a [i

opera lui Eminescu; secretar (1895-1902) [i consilier (1902-1909) al Arhiepiscopiei

Sibiului; redactor la „Telegraful Român” (1898-1900); pre[edinte al „desp\r]\mân-

tului” Sibiu al Astrei (1905); din 1910, episcop al Caransebe[ului; participant [i

cuvânt\tor la Marea Adunare Na]ional\ de la Alba Iulia de pe 1 decembrie 1918;

membru al delega]iei românilor transilv\neni, care a prezentat actul unirii la Bu-

cure[ti; membru de onoare al Academiei Române (1919); mitropolit primat al

României întregite (1919-1925); primul patriarh al Bisericii Ortodoxe Române

(1925-1939); membru al Regen]ei (1927-1930); prim-ministru (1938-1939). Pr. prof.

dr. Mircea P\curariu, Istoria Bisericii Ortodoxe Române, vol. 3, EIBMBOR, Bucu-

re[ti, 1981, pp. 207, 389-395; Idem, Dic]ionarul teologilor români, Editura Univers

Enciclopedic, Bucure[ti, 1996, pp. 133-134; Idem, Istoria Bisericii Române[ti din

Transilvania..., pp. 319-320; Ilie {andru, Valentin Borda, Un nume pentru istorie.

Patriarhul Elie Miron Cristea, Târgu Mure[, 1998, pp. 21-25; Pr. Ion Vicovan, Istoria

Bisericii Ortodoxe Române, vol. II, Trinitas, Ia[i, 2002, pp. 213-217, 223-231.
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Monumentul-mausoleu de la Gura Secului din Topli]a235 vine

s\ confirme c\ moldovenii au pecetluit [i cu jertfa lor aceast\ uni-

tate de credin]\, de limb\ [i de sim]ire româneasc\, men]inut\ timp

de secole de Mun]ii Carpa]i, românii transilv\neni fiind mereu „cu

inima la trec\tori”.

235  La confluen]a dintre râul Valea Topli]ei cu pârâul Secu s-au dat în zilele de

23/24 august 1916 cele mai grele lupte pentru eliberarea Topli]ei, socotit\ „cheia

ap\r\rii V\ii Mure[ului de Sus”. Luptele au fost purtate de osta[ii români din Re-

gimentele de Infanterie 16, 55 [i 56, Regimentul 3 Gr\niceri [i Regimentul 24 Ar-

tilerie, care f\ceau parte din „Grupul Bistri]a”. Trupurile celor 771 de osta[i eroi c\zu]i

aici î[i dorm somnul de veci sub lespedea monumentului-mausoleu ridicat aici

în 1925. Inscrip]ia de pe placa de bronz este semnificativ\: „Osta[i eroi din ve-

chiul Regat! Binecuvântat\ a fost clipa în care a]i trecut în Ardealul fra]ilor vo[tri,

dezrobindu-i prin jertfa voastr\ de mucenici. Recuno[tin]a tuturor v-a a[ezat spre

ve[nic\ odihn\ în acest loc de cinste, drept neuitate pilde ale iubirii de neam [i de

]ar\, pentru cei de azi [i din viitor. Ardealul vi se închin\! Miron, Patriarhul Româ-

niei. Topli]a Român\. 1925”. Ioan L\c\tu[u et alii, op. cit., p. 650; Ilie {andru, op.

cit., p. 131. Reluând o expresie din aceast\ inscrip]ie, Ilie {andru a scris romanul

Binecuvântat\ a fost clipa..., Editura Eurocarpatica, Sfântu Gheorghe, 2002.


