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Recenzii – Reviews
Pământ înstrăinat,

de Florin Diac, Editura Oscar Print, Bucureşti, 2006
de istorie şi cultură românească. Din păcate,
cu timpul, multe dintre acestea fiind etichetate
pe nedrept „naţionaliste” şi-au încetat activitatea (exp. „Românul”, „Vatra Românească”,
„Deşteaptă-te Române” ş.a.). Dacă în regimul
trecut, cenzura nu admitea editarea unor
lucrări referitoare la această perioadă din
istoria României, invocând aşa-zisa prietenie
româno-maghiară, în anii tranziţiei postcomuniste, subiectul a fost marginalizat invocânduse necesitatea de a privi înainte, spre viitorul
comun din cadru Uniunii Europene, fără a mai
deschide rănile trecutului. În acest timp, spre
deosebire de noi românii, vecinii unguri şi
concetăţenii noştri de etnie maghiară, au desfăşurat şi desfăşoară o impresionantă activitate editorială şi publicistică, având ca obiectiv
demonstrarea apatenenţa Transilvaniei la
Ungaria, invocarea „nedreptăţii” păcii de la
Trianon, cu reluarea tezele revizioniste din
perioada interbelică şi a cunoscutelor accente
antiromâneşti. În faţa unei asemenea situaţii,
nici de această dată reacţia nu a venit de la
instituţiile abilitate ale Statului Român, de la
institutele de cercetare, mediile academice,
sau de la marile edituri, finanţate cu generozitate din fonduri publice, ci de la unele instituţii
de cultură locale, în mod deosebit din judeţele
ardelene care au făcut parte din teritoriu
vremelnic cedat Ungariei, sau de la câţiva
cercetători şi scriitori ataşaţi de promovarea
istoriei şi culturii româneşti.
În contextul adoptării unor acte normative care urmăresc acordarea unor reparaţii
cetăţenilor care au avut de suferit în timpul
regimului comunist, sau românilor basarabeni,
bucovineni şi a celor din Cadrilater, prin Legea
nr. 189 / 2000, beneficiază de un modest, dar
binemeritat sprijin material şi persoanele care
„au fost persecutate de către regimurile
instalate în România cu începere de la 6
septembrie 1940 până la 6 martie 1945, din
motive etnice”. Pe linia societăţii civile, după
ce în anul 2003, la Cluj-Napoca, s-a înfiinţat
Asociaţia Românilor Refugiaţi, expulzaţi şi
deportaţi în urma Dictatului de la Viena din 30

La Editura Oscar Print, Bucureşti, în anul
2006, a apărut volumul Pământ înstrăinat,
de Florin Diac, lectura căruia ne-a prilejuit
formularea câtorva reflecţii. Este cunoscut
faptul că anii ce au urmat Dictatului de la
Viena din 30 august 1940, reprezintă o perioadă dramatică din istoria naţională a României,
ocolită pe nedrept de istorici, scriitori şi de alţi
cercetători, în timpul regimului comunist. Este
adevărat că, în perioada 1942-1946, au apărut
câteva lucrări semnate de Silviu Dragomir,
Atanasie Bran, Milton G. Lehrer, Emil Haţieganu (Anexa nr. 1). Abia după un sfert se secol,
în urma intensificării propagandei maghiare de
revendicare a spaţiului transilvan, au apărut
câteva lucrări pe această temă, purtând
semnătura unor distinşi cercetători, dintre
care amintim: Mihai Fătu, Mircea Muşat, Ioan
Ciolan, Nicolae Corneanu, Bodea I. Gheorghe,
Suciu T. Vasile, Puşcaş I. Ilie, Constantin
Voicu (Anexa nr. 2). De menţionat că majoritatea acestor lucrări au apărut la edituri bisericeşti din Bucureşti şi Sibiu sau, în străinătate,
în tiraje mici şi cu o difuzare deosebit de
restrânsă.
În climatul de libertate de după decembrie 1989, această problematică a fost readusă în dezbaterile publice, mai întâi în câteva
publicaţii care abordau cu prioritate probleme
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august 1940, în anii următori s-au înfiinţat şi
alte asemenea asociaţii, care în i2006, s-au
reunit în cadrul Federaţiei „Pro Memoria 19401945”, organizaţie nonguvernametală care
editează revista „Pro Memoria 1940-1945”,
publicaţie trimestrială care apare la ClujNapoca
După înfiinţarea Episcopiei Ortodoxe a
Covasnei şi Harghitei şi a instituţiilor şi
asociaţiilor culturale care funcţionează cu
binecuvântarea şi sprijinul P.S. Ioan Selejan,
s-a asigurat cadrul instituţional adecvat pentru
cercetarea istoriei locale, inclusiv a temelor
neabordate înainte de 1989. În acest context,
menţionăm apariţia volumului de sinteze monografice „Românii din Covasna şi Harghita” şi
a celor peste 20 de studii şi articole din
cuprinsul „Angvstiei”, anuarul Muzeului
Naţional al Carpaţilor Răsăriteni şi al Centrului
Eclesiastic de Documentare „Mitropolit Nicolae
Colan”, între anii 1996-2007, şi din alte
publicaţii locale, materiale semnate printre alţi
de cercetătorii: Alexandru Moraru, Constantin
Stan, Virgil Teodorescu, Vasile Lechinţan,
Violeta Pătrunjel, Dan Baicu, Alexandru Duţă,
Constantin Păduraru, Beatrice Dobozi, Ramona Păcurar, Dorel Man (Anexa nr. 3). Toate
acestea fac parte dintr-un proiect, care se va
finaliza cu editarea unui volum consacrat
calvarului românilor din sud-estul Transilvaniei, în anii care au urmat Dictatului de la
Viena, fiind cunoscut faptul că în această
parte de ţară, în cei patru ani, care după
expresia mitropolitului Nicolae Colan, au durat
„cât patru veacuri”, intoleranţa faţă de români
a cunoscut accente de maximă intensitate.
Dintre lucrările apărute după 1989, pe
această temă, printre altele, menţionăm pe
cele purtând semnătura unor nume precum:
Raul Şorban, Petre Ţurlea, Mihai Racoviţan,
Vasile Lechinţan, Suciu T. Vasile, Dorel Man
(Anexa nr. 4). De remarcat faptul că, autorii
celor mai recente apariţii cu acest subiect, au
diversificat modalităţile de redare a temelor
abordate, trecând de la metodologia de
cercetare şi discursul specifice ştiinţei istoriei,
la formule aparţinând de literatură, respectiv
romane cu subiect istoric, lucrări memorialistice etc. Aşa au procedat medicul Alexandru
Vâlcu, în volumul Relaţiile româno-maghiare
(dar nu numai), apărut la Bucureşti în 2002,
regretatul Mihai Filimon, fostul publicist de la
„Informaţia Harghitei” în cartea „Însemnări de
dincolo de hotarul pus între fraţi”, lucrare

apărută la Tg. Mureş, în anul 2004, în care
este abordată problema taberelor de muncă
forţată pentru românii din Transilvania de
Nord-Est, prin folosirea informaţiile cuprinse în
caietele de amintiri ale învăţătorului Axente
Boţianu din Dumbrava Mureşului (socrul
autorului), iar în anul 2007, Ilie Şandru în
romanul „Drum spre viaţă”, Tg. Mureş, 2007 şi
Mireca Tomuş în „Aripile diavolului”.
În aceeaşi categorie se înscrie şi volumul „Pământ înstrăinat”, al profesorului Florin
Diac, apărut în 2006, la Editura Oscar Print din
Bucureşti. Autorul este născut în satul Vidacut,
judeţul Harghita. Datele publicate pe coperta
a patra a cărţii, ne redau biografia unui om
împlinit profesional, care poate afirma cu
satisfacţie că, în pofida regimurilor politice
trecătoare, punându-şi viaţa în slujba binelui
public, a reuşit să creeze o operă complexă,
care va dura peste timp. Într-o carieră de
excepţie, domnul Florin Diac a fost profesor
de matematică, publicist, diplomat, inspector
şcolar, iscusit manager şi erudit autor a unor
lucrări monografice de referinţă despre istoria
învăţământului românesc. Din bogata sa
activitate profesională, reţinem două momente care vorbesc elocvent despre omul Florin
Diac şi despre percepţia sa publică. Ne referim
la alegerea, la începutul anului 1990, în
condiţiile istorice cunoscute, în funcţia de
Inspector Şcolar General al Municipiului Bucureşti şi al Sectorului Agricol Ilfov şi alegerea,
în anul 1997, după pensionare, ca secretar
general al Societăţii de Ştiinţe Matematice din
România.
La acestea trebuie să mai adăugăm
dragostea sa statornică faţă de meleagurile
natale, în toţi aceşti ani, în care destinul I-a
purtat paşii prin Praga, Bucureşti şi alte locuri.
Din această mare dragoste s-a plămădit şi
cartea de faţă, lucrare care după mărturisirea
autorului „a fost începută în anul 1956 şi
abandonată după primele trei capitole”. Aşa
după cum am arătat, contextul istoric nu era
favorabil apariţiei unor astfel de cărţi. A fost
reluată, în anul 2003, şi „după o minuţioasă
documentare”, efectuată pe parcursul a 3 ani,
a văzut lumina tiparului. Mulţumind celor care
l-au sprijinit moral şi material în apariţia cărţii,
autorul ţine să precizeze că aceasta reprezintă
„un omagiu adus ţăranului român” care a trăit
ocupaţia horthystă în satul „Fântâna Rece” ca
martor al evenimentelor povestite.
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cât şi configuraţia stărilor de spirit colective,
dintr-o comunitate bulversată de evenimente
istorice neprevăzute, aspecte care completează în mod fericit informaţia documentară.
Din multitudinea subiectelor abordate în
volumul „Pământ înstrăinat” să amintim doar
câteva: pregătirea minuţioasă de către Budapesta a acţiunilor întreprinse după aprobarea
Distatului de la Viena, menite să conducă la
exterminarea românilor din teritoriile primite
cadou de la Hitler şi Musolini; calvarul refugiaţilor români ardeleni obligaţi să-şi abandoneze
agoniseala de o viaţă şi să ia drumul
surghiunului; distrugerea principalelor instituţii
identitare româneşti – biserica ortodoxă şi
şcoala în limba română; consecinţele aberante
ale unei graniţe care, printre altele, despărţea
proprietarii de proprietăţile lor funciare;
frământările tinerilor înaintea luării unei decizii
între încorporarea în armata austro-ungară
sau trecerea frontierei pentru a se pune la
dispoziţia armatei române; rolul nefast al
organizaţiilor paramilitare maghiare, dar şi al
mişcării legionare; admirabila solidaritate a
Ţării cu românii ardeleni refugiaţi sau
deportaţi, şi în acest cadru, rolul benefic al
Braşovului, în preluarea şi încadrarea
refugiaţilor şi multe, multe altele.
Cartea dă răspuns la o problemă care a
preocupat şi preocupă încă istoriografia
românească, şi anume: care a fost contribuţia
autorităţilor instalate de ocupanţii horthyşti şi
a localnicilor maghiari din aşezările ardelene
cedate Ungariei, în toamna anului 1940, la
organizarea şi desfăşurarea acţiunilor samavolnice antiromâneşti. Dacă în majoritatea
localităţilor vizate, aceste acţiuni au fost
săvârşite, în egală măsură, atât de reprezentanţii autorităţilor horthyste, în deosebi de
fioroşii jandarmi cu pene de cocoş la pălărie,
spre cinstea lor, în satul Fântâna Rece,
localnicii maghiari, nu s-au lăsat antrenaţi în
morişca acţiunilor antiromâneşti. Este o lecţie
care ar trebui mai bine cunoscută de opinia
publică română şi maghiară, deopotrivă, mai
ales acum, când împotriva mersului firesc al
istoriei, se fac tot mai insistent auzite glasurile
celor care doresc extinderea separatismului şi
impunerea unei autonomii anacronice, în
inima României. Este şi semnalul pe care
autorul îl trage, în „Argumentul” din finalul
volumului, în care se spune: „Cu toate
acţiunile iredentiste şi revizioniste care se mai
desfăşoară şi în zilele noastre, cititorul poate

Motivând resorturile intime care l-au
îndemnat la scrierea cărţii, Florin Diac arată că
prin acest demers editorial „a urmărit să
relateze veridic împrejurările şi modul în care
a fost ocupat un sat din Transilvania, în
septembrie 1940, în urma Dictatului de la
Viena, precum şi consecinţele acestei ocupări
nedrepte”. Faptele narate – menţionează
autorul – sunt autentice, trăite în copilărie, dar
numele personajelor şi ale unor localităţi sunt
fictive, cu excepţia marilor râuri şi oraşe transilvănene, importante în localizarea evenimentelor din perioada 1940-1944, cuprinse în
carte.
Deşi afirmă că „nu a urmărit vreo formulă românească anume” şi nici nu a avut
„intenţii novatoare”, cartea fiind scrisă „din
inimă, din memorie şi folosind documente
istorice de prestigiu, cu scopul de a face cunoscut adevărul despre teroarea horthystă din
Transilvania de Nord-Vest”, autorul reuşeşte
această performanţă, prin modul ingenios de
narare a evenimentelor şi de redare a
informaţiilor istorice, prin glasul profesorului
braşovean de istorie, Aurel Lungu.
„Minuţioasa documentare” s-au materializat practic, într-un adevărat manual de
istorie a Transilvaniei, cu reliefarea milenarului
contencios româno-maghiar, a acţiunilor revizionismului maghiar din perioada interbelică,
dar şi cu demonstrarea faptului că „Transilvania este pământ sfânt românesc”. Întreaga
lucrare pune în evidenţă scriitura unui cărturar
autentic, a unui autor a cărei operă se înscrie
în tradiţia prozatorilor ardeleni. Abordând un
subiect sensibil, cartea captivează atenţia
cititorului prin calităţile sale, fiind caracterizată
printr-o abordare echilibrată, cu respectarea
adevărului istoric, fără a ocoli însă prezentarea
marilor drame umane trăite în acei ani de
românii ardeleni, hidoşenia intoleranţei, dar şi
frumuseţea omeniei, ca atribut care transcede
etnia şi confesiunea oamenilor, aflaţi în situaţii
extreme.
Momentele trăite de autor în copilărie,
împreună cu sfaturile şi informaţiile primite
de-a lungul anilor de la cumnatul său Alexandru Mendrea, îi permit acestuia să reconstituie
dramatismul acelor ani, din perspectiva românilor din Fântâna Rece, a căror viaţă a fost
brutal şi nedrept schimbată, ca urmare a
Dictatului de la Viena. Cititorul are astfel posibilitatea să cunoască aspecte definitorii ale
trăirilor sufleteşti ale principalelor personaje,
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termen lung ale românilor şi maghiarilor din
România, membră a Uniunii Europene.
Sincere felicitări autorului şi mulţumiri
tuturor celor care au contribuit la apariţia
acestei interesante şi necesare cărţi, şi bineînţeles, mulţumiri celor care au făcut posibilă
prezentarea ei în acest cadrul, la MiercureaCiuc, în faţa astriştilor din judeţele Covasna şi
Harghita, respectiv a truditorilor de azi pe tărâmul ştiinţei, culturii şi spiritualităţii româneşti
din Arcul intracarpatic

înţelege cu uşurinţă ideea centrală a cărţii
„Pământ înstrăinat”, potrivit căreia românii şi
ungurii din Transilvania nu se urăsc, s-ar
înţelege foarte bine, dacă nu ar fi instigaţi şi
dacă toţi acei care manifestă porniri duşmănoase ar fi izolaţi şi sancţionaţi în baza legilor
în vigoare, iar cetăţenii cinstiţi din cele două
etnii să nu se coboare la asemenea manifestări periculoase care lezează interesele
bilaterale, de bună vecinătate dintre Ungaria
şi România” dar, adăugăm noi, şi interesele pe

Dr. Ioan LĂCĂTUŞU

Mărturii despre oameni şi locuri din Carpaţi,
de Nicolae Moldovan, Editura Arcuş, 2007

meleaguri covăsnene; pagini din istoria pompierilor din judeţul Trei Scaune; personalităţi
române de seamă aflate în staţiunea balneară
Vâlcele în sec. XIX-XX. În cotidianul Cuvântul
Nou a publicat articole referitoare la datini şi
obiceiuri tradiţionale, la sărbătorile de iarnă şi
cele ale Paştilor, la troiţa monument votiv din
Vâlcele, comoara din M-ţii Baraolt, importanţa
istorică a studierii toponimelor ş.a. Majoritatea
acestor articole şi studii sunt incluse în
prezentul volum, oferind o imagine despre
truda cercetătorului istoriei locale şi a culturii
populare din localităţile Arcului intracarpatic.
Alte studii întocmite de Nicolae Moldovan cuprinse în cartea de faţă, se referă la
probleme precum: monumente de arhitectură
populară tradiţională din Depresiunea Târgu
Secuiesc şi Sf. Gheorghe, istoria şi evoluţia
porţilor secuieşti, tipologia caselor ţărăneşti
din judeţul Covasna, obiceiuri vechi de nuntă
în localitatea Vâlcele, păstoritul şi oieritul în
judeţul Covasna, magie, superstiţii, prejudecăţi, culese de cuprinsul judeţului Covasna,
cimitirul mozaic din Vâlcele, A XXI Adunare
Generală a ASTRA, oglindită în săptămânalul
Szekely Nemzet, în anul 1883, monografia şi
istoricul localităţii şi staţiunii balneare Vâlcele
ş.a.
Toate aceste studii şi articole, în funcţie
de tematica lor, au fost grupate în două
capitole, respectiv Pagini etnografice şi Icoane
istorice, prefaţate de câteva repere biografice
semnate de Dan Manolăchescu, Ioan
Lăcătuşu, Ioan Drăgan, Doru Mureşan şi de
regretatul Ştefan Petraru. În final, sunt redate
o serie de ilustraţii referitoare la localitatea

La editura Arcuş, a văzut recent lumina
tiparului cartea Mărturii despre oameni şi
locuri din Carpaţi, de Nicolae Moldovan, ediţie
îngrijită de Dan Manolăchescu şi Ioan
Lăcătuşu.
Profesorul şi muzeograful Nicolae
Moldovan, născut în anul 1921 în localitatea
Vâlcele, jud. Covasna, în cei peste 50 de ani
de activitate în învăţământ şi cultură, a
publicat mai multe studii, articole şi comunicări pe teme de etnografie şi istorie locală,
dintre care amintim pe cele privind: ocupaţii şi
meşteşuguri practicate de-a lungul vremii în
judeţul Covasna; meşteri populari şi cei ai
artei naive din judeţul Covasna; alimentaţia
tradiţională din zona Buzaielor; instalaţii
tehnice populare din Bazinul Râului Negru;
icoane pictate pe sticlă în decursul vremii pe
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