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REGATUL GEPID

ROLAND OLAH
Universitatatea din Oradea
Facultatea de Istorie, Relații Internaționale, Științe Politice și Științele Comunicării
Email: olahroland@ymail.com

Abstracto. Gepidos son de origen aleman, que en el siglo IV comieza la migration hacia
Europa. Acerca de gepidos, no se encuentra mucha documentaciones, lo que se conoce es
conocida solo a partir de finales fuentes romanas historicas y los escritos de Jordanes. En 565,
cuando despues de algun guerras el reino de los gepidos se destruye y por ultimo menciona
entendimento gepidos Theophanes. Los historiadores hablan de gepidos, asimilacion de una
poblacion rumana de Transilvania o Hungria.
Palabras clave: gepidos, la monarquia militar, godos, gepanta, Fasthida, hunos,
Teofanes, Transilvania, Hungria.
Gepizii sunt un popor de migratori, de origine germanică, având origini comune cu goții
și vandalii. Civilizația proto-germanică, apare în jurul mileniului V î.Hr. în sudul Suediei și
peninsula daneză prin fuziunea unor populații locale finice (descendenții unor vechi culturi
locale) și cultivatorii danubieni ( „poporul ceramicii liniare”).
În epoca bronzului s-a format aici o civilizație germanică cu influențe orientale și
danubiene, care a adoptat ceramica decorată cu șnur, metalurgia bronzului și practica înhumarea
individuală. Datorită schimbărilor climatice petrecute în secolul al VI-lea î. Hr. teritoriul și
condițiile necesare vieții s-au micșorat, astfel triburile germanice își încep migrația spre Europa
centrală și estică. În jurul anului 400 î. Hr. popoarele germanice se împart în două categorii:
occidentali și orientali. În documentele romane, germanii au fost reprezentați ca fiind înalți,
blonzi și fioroși, îmbrăcămintea lor era din lână sau piele, legată cu o centură, iar deasupra o
mantie prinsă cu o agrafă. Lumea în care trăiau germanicii era una tradițional rurală. Deși tehnica
agricolă era înapoiată și uneltele rudimentare, germanicii, cu excepția saxonilor și frizilor,
practicau și agricultura, pe lângă creșterea animelelor. În secolele I-II d. Hr. realizează progrese
în extracția minereurilor (aur, argint, fier, aramă) și în prelucrarea metalelor, lemnului, plantelor
textile. Societatea germanică era organizată pe bazele monarhiei militare, fiind condusă de
conducătorii militari, care își trasmiteau pozițiile urmașilor lor și erau grupați în două categorii:
oameni liberi și sclavii. Ultima categorie a apărut în urma cuceririlor, iar mai târziu se distinge o
nouă categorie, cea a sclavilor eliberați sau lidi. În antichitate târzie existau 3 mari ramuri de
germanici: ramura apuseană (francii, alamanii, frizii, saxonii, anglii, suevii, varinii, iuții,
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marcomanii, cvazii și iutungii), ramura nordică (danii și suedezii) și ramura rasăriteană (herulii,
rugii, schirii, burgunzii, vandalii, goții și gepizii)1.
Istoria poporului gepid este una confuză, despre gepizi nu s-a scris cronici și nici nu s-a
găsit nicio moștenire scrisă, putem afla informații despre acest popor din izvoarele romane târzii,
izvoarele bizantine timpurii dar și din cronicile goților sau longobarzilor, popoare dușmane ale
gepiziilor.
Originea gepiziilor este una neclară, în cronici, goții recunosc originea lor comună cu
gepizii, dar îi numesc gepanta, adică leneși. În acest scop este mărturie și scrierea lui Iordanes, în
Getica: „Și dacă mă întrebi cum sunt rude goții cu gepizii, în căteva cuvinte îți povestesc.
Amintește că eu ți-am povestit deja faptul că goții, conduși de regele Berig cu 3 nave au plecat
de pe insula Scandza (Scandinavia) și au trecut în Gotiscandaza. Una dintre cele 3 nave, a
întărziat și astfel a dat numele unui popor. În limba lor leneș înseamnă „gepanta”. Astfel, cu
trecerea timpului s-a născut denumirea de gepizi. Și ei provin din triburile goților…” 2. În odele
anglo-saxone (Beowulf și Widsith), în toponimele longobarde, dar și în documente grecești și
latine numele lor provine din cuvântul „geba” sau „giban” cea ce înseamnă „a da”, „ a dărui”,
„generos” sau „darnic”3.
Localizarea țării de origine exactă a gepizilor este aproape imposibilă, datorită faptului că
autorii antici, cum ar fi Strabon, Plinius cel Bătrân sau Tacitus vorbesc doar despre țara de
origine a goților. Astfel, țara de origine a goților și probabil a gepizilor este undeva în zona în
care Vistula se varsă în Marea Baltică, partea nordică a Poloniei de azi. Dar conform cercetărilor
arheologice întreprinse în nordul Poloniei, nu s-a găsit dovezi arheologice care să atestă migrarea
descrisă de Iordanes în primele secole ale mileniului I, în zona sudică a Mării Baltice., din
Peninsula Scandinavă, țara de origine a triburilor germanice.
Gepizii nu sunt menționați nici în timpul războaielor marcomanice (Primul război
marcomanic: 167-175 d.Hr. - Al Doilea Război Marcomanic: 178-180 d. Hr.). În încercarea de a
explica acest lucru, unii istorici au considerat că în această perioadă gepizii nu au alcătuit grupuri
etnice independete de goți. În urma începerii migrării spre sud-est a goților din zona Vistulei, din
triburile rămase în urmă a goților s-ar fi format grupurile etnice ale gepiziilor.
Primul rege a gepizilor este Fasthida, cel care a pornit primele acțiuni de cucerire a unor
teritorii vecine și prima dată îl atacă pe burgunzi și pe goți. Iordanes descrie astfel evenimentele:
„Fastida, regele gepiziilor și-a instigat poporul și cu arme și-a extins hotarele țării. Pe burgunzi,
aproape i-a ucis pe toți și a învins încă câteva popoare. Și pe goți l-a enervat fără scop,
încălcănd rudenia lor de sănge. El încercănd să își extindă granițele țării cu arme și-a destrămat
rudele. El a trimis solie la Ostroghota, care în vreme respectivă era conducătorul vizigoților și
1

Mircea Negru, Europa în perioada marilor migrații (secolele III-V), Editura Fundației România de Mâine,
București, 2007, pp. 96-99.
2
Iordanes, Getica, 94-96
3
B. Tóth Ágnes, Gothiscandza-tól a Tisza vidékig. A gepidák eredete, vándorlása, korai régészeti emlákanyaga (De
la „Gothiscandza până la Tisa. Originea, migrația și dovezi arheologice timpurii a gepizilor), în A gepidák - kora
középkori germán királyság az Alföldön (Die Gepiden – Ein frühmittelalterliches germanisches Köingreich auf den
grossen ungarisches Tiefebene), coordonator Havassy Péter, Erkel Ferenc Múzeum, Gyula, 1999, p. 13(În
continuare: B. Tóth Ágnes, Gothiscandza-tól...)
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ostrogoților și s-a plâns că este închis între munții și păduri dese și a cerut ca Ostroghota ori să
fie gata de război, ori să îi dea o parte din teritoriu. Ostroghota a transmis soliei că el se teme
de un astfel de război, pentru că este un păcat să lupți cu arme împotriva rudelor tăi, dar țara nu
își va părăsi niciodată. Gepizii au venit cu o armată împoriva goților și Ostroghota să nu pară
mai slab și-a condus armata și s-au confruntat lângă orașul Galtis, unde curge răul Auha. Goții
după ce i-au înfrănt pe gepizi și-au revinit în țară și au trăin în pace atâta timp cât regele lor a
fost Ostroghota”.4
Aceste evenimente au fost descrise de Iordanes cu secole mai tărziu și poate nici el nu
avea informații exacte unde și când s-a întâmplat această luptă. El susține că lupta a avut loc
datorită invidei gepiziilor, în urma jafurilor întreprinse de goți în Moesia, în timpul împăratului
Filip Arabul (244-249). Istoricul Kurt Horedt, pe baza acestor informații consideră că lupta a
avut loc în anul 249 iar Galtis, locul unde s-a desfășurat lupta îl localizează undeva între Prut și
Siret. Unele documente romane contemporane, pun data posibilă a luptei în anul 291 și notează
că scopul luptei a fost fosta provincie romană Dacia5. Un poem înclinat împăratului Maximianus,
la dată 1 aprilie 291 descrie următoarele: „o parte dintre goți, în alianță cu tervingii au luptat
împotriva vandalilor și gepizilor”6.
În anul 291 gepizii era deja în alianță cu vandalii, asta înseamnă că cele două popoare
erau vecine, astfel istoricul Bóna István, pe baza descoperirilor funerare îi localizează pe gepizii
în partea de Nord-Est a Câmpiei Pannoniei (Ártánd/Poroshát, Malajdak, Csongrád)7. Iar spre
mijlocul secolului al IV-lea gepizii sunt deja prezenți pe teritoriul delimitat de râurile Crasna, Ier
și Criș până la Mureș. În această perioadă, zona Transilvaniei și partea estică a Bazinului
Carpatic este scena mai multor războaie între triburile barbare. În 332 tervingii îi atacă pe sarmați
și astfel întră în conflict cu Imperiul Roman, tot în acest an, tervingii conduși de către Geberich îi
atacă și îi înfrâng pe vandalii conduși de către Visumar din zona Crișurilor și a Mureșului. În
Câmpia Tisei se intensifică migrația triburilor barbare8.
În urma așezării lor pe acest teritoriu, gepizii nu sunt menționați în documente literare
timp de aproape un secol, datorită neimplicării lor în evenimente importante petrecute în Bazinul
Carpatic, până când în urma apariției hunilor la Est de Carpați, gepizii la fel ca și celalalte triburi
răsăritene au fost nevoite să se pornească spre Vest. O parte dintre gepizi sunt menționați de
către Hieronymus printre popoarele care au trecut peste Rin, alături de vandali în anii 406-407.
Tot în acestă perioadă se confruntă din nou gepizii cu goții, ultimii au ieșit învingători, regele got
Thorismund, vasalul hunilor îi supune pe gepizi. Goții luptaseară deja alături de huni, atfel s-ar
putea presupune că în această perioadă intră sub dominația hunilor și gepizii, care nu au părăsit
teritoriul ocupat9. Până în 447 istoria lor devine din nou confuză, când situația poporului gepid
4

Iordanes, op. cit., 97-100
B. Tóth Ágnes, Gothiscandza-tól..., p. 16.
6
Bóna István, Cseh János, Nagy Margit, Tomka Péter, Tóth Ágnes, Hunok – gepidák – langobardok (Huniigepizii-longobarzii), Balassi Kiadó, 1993, p. 26 ( În continuare: Bóna István, Hunok – gepidák – langobardok… )
7
Ion Stanciu, Gepizi, avari și slavii timpurii (sec. V – VII P.Chr.) în spațiul vestic și nord-vestic al României,
Ephemeris Napocensis, XII, 2002, p. 207.
8
B. Tóth Ágnes, Gothiscandza-tól..., p. 18
9
Ibidem, p. 20.
5
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devine una favorabilă în cadrul regatului lui Attila, regele gepid, Ardarik, a fost singurul dintre
regii vasali, care făcea parte dintre sfătuitorii lui Attila. Gepizii conduși de către Ardarik au
participat alături de huni în expediția militară din anul 447 împotriva Imperiului Roman de
Răsărit, în anul 451 participă la Bătălia de pe Câmpiile Catalaunice sau bătălia de la Chalons, iar
în anul 452 la expediția împotriva Italiei. După moartea lui Attila, regele gepid a condus revolta
împotriva fiilor lui Attila, pe care îi înfrânge în 455 lângă râul Nedao (probabil un afluent al
Savei)10.
În urma înfrângerii hunilor, în Bazinul Carpatic se creează un vid de putere iar Câmpia
Tisei și Dacia este ocupată de către gepizi, goții sud-dunăreni își extind puterea spre nord-vest și
ocupă fosta Pannonie, intrând în conflict cu scirii așezați între Dunăre și Tisa, astfel pentru a
sprijini pe scirii, se crează o ligă de către regele Hunimund al suebilor însă această ligă este
înfrântă de către goții regelui Thiudemir în anul 469 11.
Regatul gepid și-a extins puterea spre estul Bazinului Carpatic fiind aliatul împăratului,
primea subsidii anuale pentru a menține și a garanta pacea în zonă. Iordanes astfel descrie
evenimentele: „gepizii însușindu-și cu forță regiunile hunilor și punănd stăpănire pe tot
teritoriul Daciei, nu a cerut altceva de la Imperiul Roman decât pace și daruri anuale”12. După
moartea lui Ardarik, puterea se împarte între Geismuth, fiu lui Attila și nepotul lui Ardarik,
căruia îi revine teritoriile din zona Tisei, Thrafsilei și a Transilvaniei, fiului lui Ardik, care își
instalează curtea la Sirmium, oraș ieșind de sub influența romană în timpul expedițiilor gote în
Balcani. Fostul oraș roman Sirmium devine principala țintă a triburilor barbare din Bazinul
Carpatic. În anul 488 când goții conduși de către Theodoric s-au îndreptat spre Italia prin
teritoriul Drava-Sava, doar în urma trădării lui Mundonak (fiul lui Geisemuth) au putut trece prin
teritoriul controlat de către Thrafsila 13. Regatul gepid de la Sirminum a fost ocupat și desființat
de către Theodoric, cel care după ce se instalează în Italia, în urma bătăliilor de la Isonzo, Verona
(ambele în 489) și la Adda (490) și încheie un tratat cu Odoacru conform căruia ambele părți
domneau asupra Italiei dupa care se întoarce împotriva gepizilor din regiunea Drava-Sava. Astfel
în anul 504 el trimite trupe pentru ocuparea „Pannonia Sirmiensis” fosta țară de origine a goților.
Gepizii au fost surprinși de atacul goților conduși de Pitzias și Herduin, astfel regele lor,
Trasarik, fiul lui Thrafsila se refugiază la Gunderit, un alt rege gepid din zona Crișurilor și a
Mureșului. Locuitorii din Pannonia Secunda și Sirmium se supun goților fără rezistență. Gepizii
din zonă trăiesc aici până în 523 când la ordinul lui Theodoric sunt mutați în zona Rhone. Gepizii
revin în Pannonia Secunda prin anii 535, odată cu ofensivă întreprinsă de către Iustinian
împotriva vizigoților. În 539 gepizii, în alianță cu regele franc Theudebert organizează o ofensivă
împotriva Bizanțului, astfel că trec Sava iar într-o luptă sângeroasă înfrâng trupele bizantine din
10

Bóna István, Hunok – gepidák – langobardok…, p. 27.
Alexandru Madgearu, Istoria militară a Daciei post-romane 275-614, Editura Cetatea de Scaun, Târgoviște, 2011,
p. 144.
12
Iordanes, op. cit. p. 264
13
Nagy Margit, A gepida királyság(454-567) – Regatul gepid(454-567) în A gepidák - kora középkori germán
királyság az Alföldön(Die Gepiden – Ein frühmittelalterliches germanisches Köingreich auf den grossen
ungarisches Tiefebene), coordonator Havassy Péter, Erkel Ferenc Múzeum, Gyula, 1999, p. 32 (În continuare: Nagy
Margit, A gepida...)
11
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Illyricum, conduse de către Calluc, magister militum. În urma victoriei gepizii ocupă
Singidinumul extinzându-si puterea asupra Moesiei Prima și Daciei Ripensis. În urma acțiunilor
militare întreprinse de gepizi, Iustinian renunță la subsidiile plătite pentru menținea păcii în zonă,
renunțând la alianța cu gepizii după care ajunge să recunoască ocupațiile longobarde din
Pannonia14.
În anul 546 în urma morții lui Elemund, nou rege devine Thorisind, în timp ce regele
longobarzilor devine Audoin, cu care Iustinian încheie o alianță și recunoaște colonizarea
Pannoniei de către longobarzi. Diplomația bizantină spera astfel încheierea definitivă a regatului
de la Sirmium. Războiul între gepizi și longobarzi a început prin anii 547-548 și a durat până în
567, cu mai multe perioade de pace 15. Primele două confruntări între gepizi și longobarzi a avut
loc în 547 și 549, de fiecare dată s-a hotărăt semnarea păcii pe timp de doi ani. Prima mare
confruntare însă a avut loc în anul 551 la Asfeld, deși gepizii i-au învins pe longobarzi, în urma
morții regelui Thorisind ei se retrag de pe câmpul de bătălie. O nouă pace a fost impusă de către
Iusitinian, în urma căruia gepizii trebuiau să părăsească zonele romane de la sud de Drava-Sava,
dar urmau să primească din nou subsidii din partea împăratului. În 552, 400 de luptători gepizi au
participat la luptele împotrica regelui ostrogot Totila, fiind conduși de către generalul Narses. În
următoarea perioadă pacea domnește, influența gepizilor revine la hotarele anterioare anului 551
iar Sirmium redevine oraș gepid, fiul lui Thorisind, Kunimund își mute chiar aici capitala
regatului.
Pacea din zonă durează până la moartea lui Iustinian, urmașul lui Iustin al II-lea în anul
565 renunță la alianțele încheiate și la plata subsidiilor. Astfel Alboin îi atacă pe gepizi, ajungând
până la capitala țării, în timp ce Kunimund se lupta cu slavii la Olt. El cere ajutorul lui Iustin al
II-lea și în schimbul ajutorului îi oferă capitala țării, Sirmiumul. Astfel bizantinii îi alungă pe
longobarzi, dar regele gepid nu se ține de promisiuni și refuză să cedeze Sirmiumul bizantinilor.
Regele longobard încheie o nouă alianță cu regele avarilor, al cărei principal scop a fost ocuparea
teritoriilor gepide. La auzul acestor vești, Kunimund din nou e dispus să renunțe la Sirmium, dar
de data această ajutorul primit de către bizantini este unul neînsemnat. Trupele gepide împărțite
în două sunt înfrânte atât de longobarzi, cât și de avari, iar Usdibad, generalul care era însărcinat
cu apărerea orașului Sirmium predă orașul bizantinilor conduși de către Bonos. Trupele gepide
intră în armata imperială, iar moștenitorul Reptila16, alături de episcopul Trasarik se refugiază cu
tezaurul regal la Constantinapol.
În urma destrămării regatului gepid, o parte a populației s-a retras în Imperiul Bizantin, o
altă parte a populației participă alături de longobarzi la atacarea Italiei conduși de către Alboin,
însă marea parte a gepiziilor, printre care și familia regală și teritoriile gepide rămân sub
administrația avară. Un jumătate de secol în documentele scrise, gepizii vor apăra ca dezertori
sau nația care a fugit de sub dominația avară. În 582, alături de vrăjitorul regelui Bokolabras,
fuge în imperiu 7 gepizi, de asemenea în 594 în timpul ofensivei împotriva slaviilor un gepid îl
14

Bóna István, Hunok – gepidák – langobardok…, p. 28.
Nagy Margit, A gepida..., p. 33.
16
Bóna István, Hunok – gepidák – langobardok…, p. 29.
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ajuta pe generalul Priscos cu informații prețioase pentru câştigarea luptei. Primele informații
despre gepizii care trăiau pe teritoriul avar apar abia în 599 (sau conform unor surse în 601 17)
când Theophylaktos Simokattes descrie expediția generalului Priscos, care trece Tisa cu 4000 de
soldați și găsește 3 sate de gepizi. Soldați de origine gepidă găsim și în armata avară. Theophanes
susține că în urma expediției din 599, Priscos a capturat și 3200 de gepizi, însă descrierea lui se
bazează pe scrierile lui Theophylaktos Simokattes, cel care vorbește doar despre 3000 de avari și
8000 de slavi, în timp ce Theophanes despre 3200 de gepizi, 3000 de avari, 800 de slavi și 2000
de barbari18.
Ultimele mențiuni singure despre gepizi găsim în scrierile lui Theophanes, odată cu
atacarea în 625 a Constantinopolului, alături de avari participând și contingente de slavi, bulgari
și gepizi. În secolele VI și VII informațiile dispar din nou în privința gepiziilor, dar la fel se
întâmplă și altor popoare aflate sub dominația avară în Bazinul Carpatic iar mai târziu fiind
amintiți alături de avari. Unii istorici vorbesc despre asimilarea gepizillor de către o populație
romanică din Transilvania și de către o populație avaro-slavo-romanică în Ungaria19.
Cercetările arheologice care atestă și dovedesc extinderea regatului gepid în Transilvania
sunt descoperirile arheologice de la Apahida, Valea lui Mihai, Uileacul Șimleului, Someșeni, dar
și cele 14 cimitire gepide, unele cum ar fi Vlaha (jud. Cluj) cuprinde 300 de morminte, Morești
(jud. Mureș) 83 de mormite și o așezare cu 33 de locuințe sau cimitirul de la SighișoaraDealulViilor (jud. Mureș) 20 de morminte20.
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Abstract. Being written in the context of the martyr movements in Córdoba, Indiculus
luminosus represents a source of enlightenment for the adepts of a false religion such as Islam,
sustained by the image of the prophet Mahomed. The anti-islamic movement launched by the
martyrs of Córdoba and the Muslim domination upon the Mozarabic population will lead Alvaro
to launch a manifest against the Islamic religion and the prophet Mahomed, who was
responsible for the appearance of a false religion.

Islam

Keywords: Alvarus Paulus Cordubensis, Mozarabs, Al-Andalus, Abd ar-Rahman II,

Teologul și scriitorul mozarab Álvaro din Córdoba (latină Alvarus Paulus Cordubensis)
este cunoscut pentru opera sa celebră Indiculus luminosus, scrisă în 854,21 în care autorul
menține o polemică față de islam și profetul Mahomed. Se pare că Álvaro s-ar fi născut la
Córdoba în anul 800 (nu mai târziu de 815), într-o familie de evrei sefarzi.22 În pofida tradiției
iudaice, autorul a fost crescut și educat în spiritul creștin. Filologii consideră că numele său
Álvaro „Álbaro” provine din mozarabă și latina vizigotică, limbă ce a supraviețuit în Peninsula
Iberică până în secolul al VIII-lea. Álvaro va primi sacramentul penitenței în 861, urmând ca un
an mai târziu să treacă la cele veșnice.
Lucrarea Indiculus luminosus a fost redactată de către Álvaro în contextul mișcării
antimusulmane din Córdoba (850-859), în urma căruia 48 de creștini (majoritatea călugări), au
fost decapitați.23 Aceștia au fost acuzați de ofense aduse religiei islamice și profetului Mahomed.
În introducerea cărții sale, Álvaro ne explică semnificația titlului și motivul alegerii acestuia.
Astfel, Indiculus luminosus ar reprezenta o sursă de iluminare pentru dușmanii Bisericii.24 Pentru
21
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22
Andrés, María Adelaida, „Álvaro de Córdoba, Paulo”, Colección de Polígrafos Españoles, "Bibliotecas Virtuales
FHL. Edición 2008." Madrid : Fundación Ignacio Larramendi, 2008.
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a ajunge la Hristos, aceștia sunt nevoiți să urmeze „lumina” creștină. Contemporan cu Álvaro a
fost Sfântul Eugoliu din Córdoba (819-859), unul dintre martirii din Córdoba. Cei doi vor lega o
relație de prietenie încă din copilărie, unde îl vor avea drept profesor pe abatele Speraindeo din
Córdoba.25 Mai târziu, cei doi vor cultiva literatura creștină, redactând numeroase tratate despre
morala creștină. Spre deosebire de Álvaro, care era căsătorit, Eulogiu va prefera o carieră
ecleziastică, ajungând preot în Córdoba în timpul episcopului Reccafredus. Eulogiu îl va
considera pe bunul său prieten Álvaro un „ilustru cărturar și o oază a înțelepciunii vremurilor
noastre”.
Prima parte din Indiculus luminosus este dedicată martirilor din Córdoba, unde autorul ia
partea acestora. Aici sunt descrise taxele enorme pe care creștinii erau obligați să le plătească
musulmanilor (jizya),26 sau abuzurile verbale și fizice pe care preoții creștini erau nevoiți să le
îndure din partea musulmanilor. Creșterea generală a taxelor se datorează politicii economice a
emirului de Córdoba Abd ar-Rahmân II (822-852). Álvaro ne informează că preoții erau atacați
cu pietre în timp ce mergeau spre cimitir pentru a oficia slujba înmormântării și că musulmanii le
adresau injurii despre credința creștină.27 Conform scriitorului din Córdoba, acțiunile ce constau
în dominația musulmană și fraternizarea episcopilor creștini28 cu emirul, erau permise de către
Dumnezeu.29 Tot în prima parte, Álvaro îi critică pe creștinii care au denunțat martirajul
creștinilor din Córdoba, susținând că aceștia au fost pedepsiți din cauză imoralității
musulmanilor, și nu datorită insultelor aduse față de religia islamică. 30 Pentru Álvaro, acțiunile
martirilor au fost juste, având ca scop denunțarea religiei islamice. 31 Álvaro compară atacul
verbal al martirilor asupra islamului cu masacrarea preoților lui Baal de către prorocul Ilie.32 În
cea de-a doua parte a operei sale, autorul ne prezintă o imagine negativă a religiei islamice și a
profetului Mahomed, pe care îl compară cu Anticristul. Această comparație a profetului
Mahomed cu Anticristul apare pentru prima dată în textele medievale la Álvaro din Córdoba.
Curentul antimusulman al autorului își găsește originea în scrierile bizantine ale unor
autori precum Ioan Damaschinul (676-749) sau Teofan Mărturisitorul (758/760-818). În opinia
lui Álvaro, Mahomed este un profet fals, iar Coranul nu reprezintă decât o revelație falsă a
divinității, la fel și religia islamică. Folosindu-se de anumite pasaje din Vechiul Testament
(Cartea lui Daniel), Álvaro identifică Anticristul prin guvernarea musulmană din Peninsula
Iberică, alimentată de religia islamică și liderul ei spiritual, profetul Mahomed. 33 Această
imagine corespunde cu dominația împăratului roman Nero sau a regelui seleucid Antiochus,
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prezentă în scrierile lui Grigore cel Mare și Ieronim.34 Datorită unei dogme false și a unui profet
fals, religia islamică va cunoaște apocalipsa. În cap. 10 al operei sale, Álvaro mărturisește că
printre „ismaeliți” nu s-a ridicat încă niciun profet adevărat și că aceștia nu-l cunosc pe
Dumnezeu.35
Folosindu-se de informațiile din Psalmul 89, autorul va calcula data la care va avea loc
sfârșitul lumii, după 245 de ani de la la începutul domniei lui Mahomed din 625, 36 adică în anul
870.37 Comparând informațiile din Daniel 11:36,38 cu religia islamică, Álvaro ne relatează că
Mahomed a spus „lucruri mari împotriva Dumnezeului dumnezeilor”. Bazându-se pe profeția lui
Daniel, autorul identifică divinitatea Maozim 38 cu divinitatea arabă Cobar, venerată de către
muezzinii musulmani în moschee. 39 Astfel, Mahomed reprezenta un substitut al acelui suveran
care va „nimici pe cei puternici și chiar pe poporul sfinților”.40 În cap. 23, autorul va lansa un
atac împotriva sexualității profetului Mahomed, transformându-l într-un ușuratic venerat de către
arabii infideli în casnicie, datorită priceperii lui sexuale fără egal. În opinia autorului, această
pricepere sexuală ar fi fost împrumutată de la zeița romană a dragostei, Venus.41 Despre
paradisul islamic, menționat în Coran, Álvaro îl descrie ca fiind un bordel supranatural. 42 Álvaro
compară imoralitatea musulmană cu descrierea egiptenilor făcută de către profeții Ezechiel 23:20
și Ieremia 5:8, spunând despre musulmani că au o poftă trupească excesivă. Organele sexuale ale
acestora sunt precum ale măgarilor, iar ejacularea lor și a profetului Mahomed, rivalizează cu cea
a unui cal.43 Folosindu-se de scrieri ale Vechiului Testament, precum Iov 40 și 41, autorul
mozarab îl compară pe Mahomed cu leviatanul biblic, datorită originii diabolice a inspirației
divine a profetului. Imaginea leviatanului care scuipă foc, ucigând oamenii și a bestiei biblice
numită Behemoth, este pusă în strânsă legătură cu persecuția creștinilor.44
Medievistul englez R. W. Southern consideră că „domnia musulmană a fost o pregătire
pentru apariția finală a Anticristului”.45 Alți cercetători precum Allan Cutler au mers și mai
departe, concluzionând că atât Álvaro cât și Eulogiu așteptau cu bună credință venirea
Anticristului pe pământ și declanșarea Apocalipsei. Pasajele în care profetul Mohamed este
descris ca fiind Anticristul nu anticipează neapărat credința autorului în Apocalipsă. Imaginea
Anticristului în literatura sacră apare anterior lui Álvaro și Eulogiu, la autori precum Tertulian
34
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(160-225), Arie din Alexandria (256-336) sau Isidor din Sevilla (560-636). Obiectivul principal
al lui Álvaro a fost acela de a construi o imagine negativă a religiei islamice și a profetului
Mahomed, folosindu-se de anumite pasaje din tradiția iudeo-creștină, prezentă în Vechiul
Testament. În viziunea lui Álvaro, profetul Mahomed a refuzat să adopte religia creștină,
instituind legea iudaică ce prevedea circumcizia și interzicerea consumului cărnii de porc.46
Pentru autorul din Córdoba, islamul era cea mai mare erezie.

Bibliografie

Adelaida Andrés María, „Álvaro de Córdoba, Paulo”, Colección de Polígrafos
Españoles, "Bibliotecas Virtuales FHL. Edición 2008." Madrid : Fundación Ignacio Larramendi,
2008 (http://www.larramendi.es).
Álvaro de Córdoba, Álvaro de Cordoba y la polemica contra el Islam. Indiculus
luminosus, Publicaciones Obra Social y Cultural Cajasur, Córdoba, 1996.
Southern Richard W., Western Views of Islam in the Middle Ages, Cambridge, Mass.,
1962.
Tieszen Charles Lowell, The Boundaries of Religion: Strategies For Christian Identity in
Light of Islam in Medieval Spain, The University of Birmingham, March 2012.
Wolf Kenneth Baxter, Christian Martyrs in Muslim Spain, Cambridge University Press,
1988, Introduction.

46

Indiculus luminosus, 35.

14

www.revistahiperboreea.com

LAND-ART, ECOLOGIE, POLITICĂ ŞI SOCIETATE

ROZALIA IORGA
Doctor în arte plastice
Universitatea Națională de Artă din București
E-mail: rozalia.iorga@gmail.com

Abstract. The Land-Art was integrated to Postmodernism by the most art historians,
having as arguments the important affinities presented by the two artistic phenomena, both at the
expressing modalities level but, especially, at the level of principles and, of the ideological
sphere. The Postmodernism intended, as it is well-known, to parody or to interpret, in a proper
way, a cultural tradition whose authority had become disturbing – the Land-Art also started an
innovating programme in the 60s -70s of the 20th century, through which the millenary art of the
landscape was questionable, trying this way, a new and radical art-like approach of nature. The
Art-Land was given various other names, syntagms which points out the work modalities or the
materials used in the creation art: “Sociological Art”, “Earth Art”, “Works Art”,
“Environmental Art”, “Earthworks”, “The Art of Landscape”, “The Sculpture of Landscape”,
“The Walking Art”.
The Land Art borrowed, in a great measure, the own means of expression of other
tendencies which were performing on the artistic stage in the same time, such as the technique of
installation, some of the principles experienced by Process-Art, by the Environmental Art or by
Happening. The most representative land artists knew to integrate all the borrowings to a new
vision, an original one, which, for the first time, was turning the nature into the support of the
artistic creation.
Apart from the point of view through which the Land Art is understood as an integral
part of Postmodernism, there are also opinions, supported by well-known specialists, through
which the Modernism of the 60s from the past century is seen as a possible origin of the LandArt, especially if we have in mind the works of some great modern artists, such as Henry Moore,
Robert Morris, Anthony Caro, Yves Klein and Tony Smith. Land Art presents two different ways
of demonstration, hostile from the point of view of attitude towards nature and public: on the one
hand some of the land artists look for the privacy of the act of artistic creation in the natural
environment (one example this way is Richard Long), others, on the contrary, are guided by an
art with clear social implications (e.g. the typical case of Christo). The ecological position of the
tendency is underlined by the artists’ spokesman, Robert Smithson, who thinks that it should be
adopted a committed, fighting attitude, pragmatically sheltered itself towards future.
Keywords: Land-Art, Ecological Art, earthworks, Process-Art, The Sculpture of Nature,
Artistic Site, Happening
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Deși cea mai mare parte a istoricilor artei contemporane includ fenomenul Land-Art-ului
în Postmodernism, există de asemenea opinii ale unor reputați specialiști care susțin că arta land
este o parte a Modernismului înfloritor în anii ’60 ai secolului al XX-lea. De pildă, William
Malaps consideră că Land-Art-ul își are originile în unele dintre lucrările lui Henry Moore,
Robert Morris, Yves Klein, Anthony Caro și Tony Smith47.
Mișcarea land devine recunoscută în contextul artei contemporane atunci când reputatul
critic de artă, Rosalind Krauss, avansa pentru prima dată termenul de “sculptură în câmp
deschis” (“expanded field sculpture”), pentru a desemna noile abordări ale unei arte care făcea
din relația cu natura o preocupare privilegiată. Procedeele de lucru specifice Land-Art-ului se
suprapun totuși, adeseori, celor practicate de alte curente importante ale artei secolului al XXlea: Performance-Art, Body-Art, Environmental-Art sau instalația artistică. Land-Art-ul a fost
asimilat cu entuziasm, în sens larg, romantismului artistic. În manifestările acestui curent a fost
identificată de asemenea o anumită înclinație către misticism - prezentă și în creațiile istorice ale
curentului - prin care artiștii credeau că pot accede la Ființa și misterul naturii.
Pe lângă preocupările de ordin spiritual ale mișcării, putem spune că arta conceptuală și
Land-Art-ul se află într-un permanent dialog. În ciuda faptului că arta land favorizează constant
atitudini care țin de latura afectivă – dacă luăm în considerare preferința artiștilor pentru sfera de
expresie caracteristică unei viziuni romantice asupra lumii – mișcarea este totodată racordată la
tendințele artistice de avangardă ale deceniului șapte din secolul trecut, preponderent de orientare
conceptuală. Dintre artiștii land, a căror creație poartă evident amprenta Conceptualismului, îi
vom aminti deocamdată pe cei mai reprezentativi: Robert Smithson, Dennis Oppenheim, Richard
Long, Walter de Maria. Mai mult decât atât, unele dintre expozițiile reprezentative ale mișcării
land sunt intitulate din perspectiva raportului cu arta conceptuală: „Virginia Dwan, Art Minimal,
Art Conceptuel, Earthworks” (Paris, 1991), „Conceptuel Art, Arte Povera, Land-Art” (Turin,
1971). Este de asemenea important de subliniat că pentru sculpturile land parcurile și grădinile
sunt cele mai bune locații. Doar în Statele Unite ale Americii există mai multe astfel de spații
naturale, amenajate pe lângă instituții importante, care conțin lucrări sau amenajări de tip LandArt. Dintre acestea vom enumera câteva: “Grounds For Sculpture”, New Jersey, “Abington Art
Center Sculpture Garden”, Pennsylvania, “Hirshhorn Museum and Sculpture Garden”,
Washington, “Walker Art Center”, Minneapolis, “Franklin D. Murphy Sculpture Garden”, “Los
Angeles County Museum of Art” și “The Museum of Outdoor Arts”, Colorado48.
Acțiuni de tip Land-Art se desfășoară și în parcurile Europei, însă de cele mai multe ori
acestea nu au amploarea de peste ocean, de asemenea nu beneficiază de publicitatea lucrărilor
americane. Totuși există și în Europa câteva parcuri care au găzduit manifestări Land-Art de
răsunet – un exemplu grăitor în acest sens este acțiunea lui Christo, “Copaci împachetați” (1977)
din Berower Park, localitatea Riehen din Olanda.Cunoscutul artist land, Nils Udo, realizează
numeroase lucrări – în general de dimensiuni modeste – în mai multe parcuri europene. Astfel
47
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lucrarea ”Habitat” (1980) este concepută într-un parc din Germania (Chiemgau), “Cuib de
liliac” (1994) în parculul La Courneuve din Paris, “Fără titlu” (1987) în parcul Vassivière-enLimousin din Franța, sau “Turnul ploii” (1983) în parcul Schossberg (Frieburg) din Germania.
Alte locații apreciate de artiștii land sunt deșerturile, câmpurile degradate în urma
activităților industriale, pădurile, zonele montane greu accesibile și chiar spațiile subacvatice.
Realația dintre interiorul și exteriorul galeriilor îi preocupă intens pe unii dintre artiștii
reprezentativi ai Land-Art-ului. David Nash, spre exemplu, se apleacă cu interes asupra
raportului dintre interior și exterior afirmând în acest sens, într-unul dintre interviurile sale, că
obiectele de artă realizate în spațiul atelierelor par mai mici atunci când sunt aduse în exterior pe
când, dimpotrivă, obiectele create în exterior dau impresia că au dimensiuni mult mai mari dacă
sunt plasate ulterior în interiorul galeriilor 49. În plus, subliniază artistul, lucrările concepute în
exterior susțin ele însele și sunt în acord cu spațiul deschis dimprejurul lor, cu […] pământul și
apa, deci cu elementele fundamentale ale mediului natural.
William Malpas consideră că această relație dintre interiorul și exteriorul galeriilor este,
de fapt, un alt aspect al unei dezbateri mai vechi din istoria artelor, cea care privește legătura
dintre lumea reală și lumea artei, dintre lumea cotidiană și convenția artistică. Prin extensie
putem spune că în Land –Art este exploatată relalția dintre individual și social, dintre intimitate
și spațiul public, relație care în viziunea de tip land definește în mod fundamental actul creației
artistice. Într-un mod plastic, Malpas concluzionează tranșant asupra fenomenului Land-Artului”: Deși efemeră, arta land țintește pentru eternitate un singur loc: sufletul 50.
În 1969, la John Gibson Gallery din New York, s-a deschis expoziţia intitulată explicit
“Ecological Art”. Pe invitaţia expoziţiei este tipărită o lucrare a lui Dennis Oppenheim, intitulată
sugestiv “Directed Seeding Wheat” (“Însămânţarea grâului”). Prin prezenţa motivului
însămânţării grâului este promovată o nouă dimensiune în artă, anume cea ecologică 51, cu
posibile implicații semantice în legătură cu unele probleme din domeniul socio-economic. La
această expoziţie participă nume importante în arta land dar şi în cea a perioadei anilor ’70 ai
secolului trecut, precum Carl Andre, Robert Morris, Claes Oldenburg, Dennnis Oppenheim,
Robert Smithson, Peter Hutchinson, Jan Dibbets, Christo şi Richard Long. Expoziţia era realizată
din fotomontaje, desene, texte şi machete, având astfel şi o pronunţată tentă conceptualistă, cum
se întâmplă de obicei cu manifestările Land-Art.
Galeristul John Gibson pune un fel de etichetă la intrarea în galerie, cu textul “Projects
for Commissions”, fapt care atrage atenţia asupra unui nou concept apărut în domeniul artelor
plastice, proiectul, care în perioada următoare va constitui o modalitate fundamentală de creaţie
artistică, ce se dorea a fi în epocă şi una radicală, revoluţionară. Ideea de proiect artistic
presupune acţiuni bine coordonate de atragere a unor importante fonduri financiare, absolut
necesare înfăptuirii unor lucrări de mare amploare. În realizarea proiectelor sunt implicate
adeseori instituţii importante. Artiştii land trebuie să dovedească în noile condiţii de creaţie
49
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abilităţi reale în comunicare, pentru obţinerea unor autorizaţii din partea autorităţilor
administrative care să permită derularea legală a proiectelor. Această situaţie suscita noi
fenomene – galeriştii care organizau proiectele land se percepeau pe ei înşişi ca fiind personaje
active, importante social care, prin amploarea acţiunilor, puteau să atragă atenţia presei şi
interesul comunităţii. De altfel publicitatea era de cele mai multe ori un scop declarat al LandArt-ului, semnificativ din acest punct de vedere fiind faptul ca arta land a mai fost numită şi artă
sociologică.
Gibson spune presei, nu fără o anumită doză de mândrie, că el este mai degrabă unul care
conduce – ca un manager – realizarea unor proiecte artistice grandioase, decât un negustor sau
promotor de artă în sensul tradiţional52. Peter Huthcinson aduce în expoziţie un proiect prin care
vrea să pună sub semnul întrebării opoziţia ştiinţifică între materialele organice şi cele
anorganice53. El umple nişte tuburi de plexiglas cu alge şi pâine, materii care încep cu timpul, în
condiţii de umiditate şi căldură, să crească sau să mucegăiască. Mai târziu, aceste tuburi cu
materie organică sunt mărite în alte proiecte la scară gigantescă, plasate în situri diverse cum ar
fi peisajele deşertice, suprafeţele vulcanilor, icebergurile sau coamele munţilor.
Văd în această viziune a sa un fel de propunere simbolică de fertilizare, de ecologizare a
unor situri aride, precum cele enumerate anterior – algele care cresc în aceste locuri neprielnice
şi pâinea care mucegăieşte reprezintă un fel de metafore generale ale biruinţei vieţii. În acest sens
Hutchinson face o mărturisire interesantă şi concludentă: Dacă situl este fertil eu adaug tuburi
cu cristale; dacă este neprielnic vieţii folosesc tuburi cu culturi în care cresc bacterii, spori sau
mucegai54.
Este oarecum surprinzător faptul că Jeanne-Claude şi Christo au avut mult mai mult
succes decât Hutchinson la expoziţia “Ecological Art” de la John Gibson Gallery şi, subliniez, la
această expoziţie, deoarece Christo a fost adeseori criticat pentru acţiunile sale percepute ca
dăunătoare naturii. Poate să pară cu atât mai neaşteptat acest succes al lui Christo cu cât el a
expus o lucrare din seria proiectelor copacilor împachetaţi (“packed tree”), serie care a provocat
iritări şi controverse în ceea ce priveşte legalitatea acestor proiecte din punct de vedere ecologic.
La o primă percepţie, într-adevăr, acţiunile cu copaci împachetaţi pot fi îngrijorătoare din
perspectiva protecţiei mediului natural, cu atât mai mult cu cât împachetările sunt făcute cu un
material sintetic, polietilena, impermeabilă la transferul de aer şi umiditate. Dar dacă luăm în
vedere faptul că artistul împachetează copacii pe timpul iernii, când aceştia sunt desfrunziţi şi
când schimburile de substanţe cu mediul, în timpul proceselor vitale, sunt mult încetinite,
riscurile din punct de vedere ecologic par mult diminuate.
Pe de altă parte, Christo se apără împotriva acuzaţiilor ecologiste cu argumente credibile,
legate de preocupările lui de implica constant în conceperea proiectelor sale a unor specialişti din
domeniile biologiei, chimiei şi protecţiei mediului. La o analiză mai atentă putem să vedem în
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spatele acţiunilor artistului o viziune care încurajează, într-un mod subtil, nuanţat, poziţiile
ecologiste: fenomenul împachetării ca atare ne duce totuși cu gândul la ideea de protecţie.
Împachetarea este şi o ambalare prin care, simbolic, obiectului supus împachetării îi pot fi
asigurate condiţii îmbunătăţite de conservare. În fond arta nu poate oferi mesaje univoce, strict
determinate semantic, astfel încât să atribuim creaţiei lui Christo o anumită etichetă pro sau anti
ecologistă, şi oricât de mult s-au intersectat sferele de preocupări ale artei land cu ecologia aceste
două domenii nu se suprapun, sunt fără îndoială distincte.
Christo a provocat totuşi critica ecologiştilor şi din cauza amplorii deosebite a proiectelor
sale, la realizarea cărora a folosit în general materiale sintetice, introducându-le în ambientul
natural în diverse forme. De cele mai multe ori prezenţa acestor materiale în peisaj este una
percutantă, afirmată artistic - în acest mod unora le-a putut părea a fi o prezenţă agresivă şi
excesivă. Acest fapt a contribuit la perceperea lui ca un artist care nu numai că a fost criticat de
ecologişti dar care nu este tocmai reprezentativ nici pentru arta land, ale cărei preocupări
interferează totuşi frecvent cu ecologia. Materiale artificiale au fost introduse în lucrările land şi
de către alţi artişti, dar într-o formă mult mai discretă, în care respectul pentru natură este
perceput spontan și implicit.
Din punct de vedere social şi politic proiectele lui Christo se disting ca fiind de o
deosebită importanţă. Artistul realizează proiectele sale adeseori în locuri cu mare circuit social,
precum grădinile publice din oraşe importante ale lumii. În acest sens putem aminti ca fiind
reprezentative acţiunile “Copaci împachetaţi” / “Wrapped Trees” din Berower Park (oraşul
Riehen, Olanda) şi “Alei acoperite” / „Wrapped Walk Ways” din Jacob L. Loose Park (Kanasas
City, Missouri). Acestea au fost receptate de un public numeros, într-un mod căruia am putea să-i
spunem democratic. Cei care au venit în parcuri s-au putut bucura că participă la un act artistic
într-o formă relaxată, neinstituţionalizată şi fără eventualele complexe ale “profanului” din afara
domeniului artistic consacrat. Totodată, pe lângă actul receptării artistice, oamenii au ieşit în
natură, s-au destins şi au fost provocaţi să reflecteze la o relaţie privilegiată pe care o pot avea cu
ambientul. Toate aceste posturi sau situaţii în care sunt puşi vizitatorii lucrărilor lui Christo oferă
acestora inedite ocazii de socializare. Ei pot intra în dialog unii cu alţii, discutând liber despre
lucrări, în unele momente pot chiar să intervină direct şi împreună la înfăptuirea unor proiecte
(vezi cazul proiectului “Valley Curtain”).
Artiştii land devin şi se doresc a fi, prin căile şi mijloacele folosite în realizarea
grandioaselor lor acţiuni, agenţi importanţi pe plan social. Ei au trebuit să înveţe anumite lucruri
despre modalităţile de finanţare ale proiectelor, despre planurile de construcţii, despre modul
cum pot fi obţinute aprobările necesare din partea oficialităţilor, tehnici eficiente de comunicare
personală sau chiar aspecte concrete ale realizării unor acţiuni publice55.
Galeristul John Gibson este cel care a adăugat termenilor de Land-Art, Earth Art, Works
Art, oarecum consacraţi în conturarea sferei de preocupări specifice acestei mişcări artistice, pe
cel de Ecological Art (Artă Ecologică).
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Dan Graham este cel care este însărcinat de Gibson să scrie textul catalogului expoziţiei
“Ecological Art”. Graham îşi propune în acest text să definească locul unei acţiuni land care, în
viziunea lui, poate fi înţeles într-un mod foarte larg şi care oferă numeroase şi diverse posibilităţi
de manifestare artistică. În acelaşi text el explică foarte simplu sensul cuvântului ecologie, ca
fiind […] studiul relaţiei dintre toate organismele şi mediul lor înconjurător 56.
Acțiunile artiştilor land din anii ’60-‘70 ai secolului trecut se înscriu într-o arie mult mai
largă a preocupărilor legate de ecologie. Astfel Rachel Carson, o apărătoare ferventă a mediului
natural, publică în 1962 o carte intitulată “Silent Spring” (“Izvorul liniştit”), în care ea critică pa
larg pagubele aduse naturii de către om. De asemenea în 1970 peste 20 milioane de oameni
sărbătoresc pentru prima dată “Ziua Pământului” („Earth Day”) în S.U.A.. Organizaţia
“Greenpeace” protestează în 1971 împotriva testelor atomice din Pacificul de Nord. În acest
context social, artiştii expozanţi la galeria Gibson nu fac decât să se alinieze, prin intermediul
artei, unei larg curent de opinie favorabil protecţiei mediului. Mai mult decât atât, Robert
Smithson devine purtătorul de cuvânt al artiştilor land, care au o poziţie mult mai radicală asupra
peisajului, din punct de vedere conceptual, decât ecologiştii. El deplânge tendinţa activiştilor
ecologişti de a vedea peisajul într-un mod paseist, sentimental 57. Artiştii land consideră că
trebuie adoptată, dimpotrivă, o atitudine angajată, combativă, ancorată în realităţile prezentului şi
mai ales orientată programatic către viitor.
A existat de asemenea o voinţă politică clară în S.U.A. pentru încurajarea unei arte
ecologice. În 1950 a fost adoptat legal un program pentru reabilitarea siturilor afectate de
excavaţiile industriale, prin care artiştii erau atraşi în acţiuni specifice programului. Astfel, în
1973, Robert Morris câştigă un important proiect finanţat prin acest program, intitulat “Grand
Rapids Project X”, în oraşul Michigan. El construieşte în Belknap Park două drumuri din asfalt,
intersectate pe un deal, care sunt folosite pentru plimbări pe jos pe timpul verii şi iarna pentru
skiat şi săniuş.
Robert Morris priveşte nuanţat acţiunea de reabilitare, “recultivare” a sitului afectat de
exploatările industriale, în sensul că el intenţionează să repare deteriorările asupra mediului însă
nu să le şi ascundă, să le mascheze “artistic”. Morris se dovedeşte un adept al principiului
adevărului în artă, ale cărui date încearcă să le optimizeze prin proiectul său. În acest sens el
foloseşte un material specific industrial, asfaltul, pentru a realiza cele două drumuri încrucişate
din parc - alegerea sa pare oarecum în consonanţă cu realitatea dezolantă a locului, anterioară
înfăptuirii proiectului. Totuşi destinaţia acestor drumuri din lucrarea land este, aşa cum am arătat,
una recreativă, departe de situaţia iniţială a sitului. Chiar forma simplă a literei X, desenată de
cele două drumuri, de influenţă minimalistă, prin însăşi simplitatea ei […] tinde să dezvăluie
distrugerile ecologice mai degrabă decât să le ascundă 58.
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Acţiuni land, explicit orientate ecologic, sunt cele întreprinse de Alan Sonfist şi Agnes
Denes, în cazul lucrărilor “Time Landscape” / “ Timpul peisajului” şi respectiv “Weatfield – A
Confrontation” / „Lanul de grâu – Confruntare”. Voi sublinia sensul evident al acestei acţiuni:
confruntarea, prin alăturare, a două imagini contradictorii, cea a lumii citadine superindustrializate şi consumiste celei a unui lan de grâu, în diverse stadii vegetale, care ne
impresionează prin prospeţime. Cele două imagini sunt, în fond, simboluri care prezintă relaţia
dintre orgoliul realizărilor tehnice ale unei metropole şi simplitatea naturii, care ne oferă hrana
atât de necesară existenţei noastre. Mesajul ecologic explicit este întărit şi de faptul că Denes
plantează lanul de grâu pe un teren viran de la marginea oraşului, în care fuseseră depozitate
deşeuri, pe care ea le îndepărtează cu prilejul proiectului său.
Alan Sonfist plantează o grădină între 1965- 1978, pe o bucată de pământ aflată la
intersecţia unor mari bulevarde şi în apropierea unor străzi înghesuite din Manhatan. Grădina
este îngrijită şi astăzi de Departamentul Parcurilor din New York. Artistul îşi propune să refacă
în prezent anumite peisaje naturale care au existat cândva în interiorul oraşelor. Acţiunile de
acest fel au o dublă finalitate, una ecologică şi alta de reabilitare a memoriei naturale şi istorice a
unor spaţii citadine.
Proiectul “Time Landscape” este realizat pe o suprafaţă de 14 / 61 m, lângă LaGuardia
Place, între străzile Huston şi Bleecker Streets. Sonfist plantează o mică pădure cu o vegetaţie
care creştea în acest loc pe vremea colonizării Americii 59. Artistul a strâns în mod riguros date
asupra sitului şi şi-a format în acest scop o echipă de experţi, din care au făcut parte un biolog,
un botanist, un chimist, un geolog şi un specialist în urbanistică. Echipa trebuia să stabilească
care au fost condiţiile de mediu existente în locaţia aleasă, pe vremea colonizării, şi apoi să
hotărască cum pot plantele să se adapteze la poluarea şi zgomotul din New York-ul zilelor
noastre. Pentru a pune în practică acest proiect tipic ecologist, în condiţii de deplină legalitate,
Alan Sonfist negociază ani întregi cu oficialităţile municipalităţii, cu politicieni şi proprietari din
zonă.
Din punct de vedere financiar, realizarea proiectului a fost de asemenea foarte dificilă.
Artistul a trebuit să ceară în sensul acesta sprijinul oficiului pentru planificare locală Greenwich
Village, care aparţine administraţiei municipale, Societăţii de Horticultură din New York,
precum şi de la diverse bănci 60. În aceste condiţii de executare a proiectului devine de prisos
faptul de a sublinia impactul social al acestuia. Artistul a trebuit să dovedească reale calităţi
antreprenoriale şi de comunicare, pentru a face posibilă strângerea fondurilor şi a autorizaţiilor
necesare. Pe lângă copaci, Sonfist a plantat arbuşti, a semănat iarbă şi flori de câmp. Este
interesant, din perspectivă ecologică, că artistul nu a văzut în acţiunea sa un gest romantic de
restaurare a vegetaţiei din perioada colonizării, ci […] un simbol al ciclului natural61.
Un alt proiect land al lui Sonfist, în care aspectul ecologic este predominant, este intitulat
“Pool of Virgin Earth” / „Suprafaţă de pământ nelucrat” (1975). În cadrul proiectului el
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îndepărtează deşeurile chimice îngrămădite într-o zonă a New York-ului, lângă Lewistan, pentru
ca apoi să aştearnă în acest loc pământ proaspăt. Ulterior prinde din zbor seminţe ale diverselor
specii de plante ale locului, pe care le seamănă în pământul proaspăt. Răsărind, aceste plante vor
face să reapară vegetaţia anterioară a locului. Alan Sonfist are de asemenea contribuţii teoretice
privind Land-Art-ul în relaţie cu ecologia. El publică în 1983 cartea cu titlul “Art in the Land. A
Critical Anthology of Environmental Art”, în care subliniază importanţa cooperării dintre trei
domenii esenţiale angrenate în efortul de protejare a naturii: ecologia, arta şi ştiinţele mediului.
Unul dintre cele mai cunoscute proiecte Land-Art, în care preocupările ecologice sunt
determinante pentru specificul proiectului, este “Broken Circle / Spiral Hille” de Robert
Smithson. Aşa cum am mai spus, Robert Simthson a avut un interes deosebit în ceea ce priveşte
raportul Land-Art-ului cu ecologia. Acest raport este subliniat de artist într-un mod simplu şi
concludent: Arta poate deveni o resursă între ecologie şi industrie62. Herbert Bayer, un precursor
al Land-Art-ului, a creat în 1955 un sit land în Aspen, regiunea Colorado (U.S.A.). Proiectul s-a
numit „Earth Mound” / „Movilă de pământ”, fiind inspirat de mormintele indienilor din
America. Bayer a fost însărcinat să realizeze această lucrare de Institutul de Studii Umanistice
din Aspen, în campusul instituţiei. Am amintit acest proiect pentru că acesta prefigurează clar
preocupările ecologice ale artei land de mai târziu. Artistul desenează pe pajiştea campusului o
formă geometrică, pe suprafaţa căreia depune pământ excavat. Deasupra formei din pământ
aşează straturi de iarbă. Bayer este preocupat să păstreze nealterată specificitatea sitului. Adaugă
stratul de iarbă peste movilă astfel încât situl să ofere trecătorilor, şi după intervenţia land, o
imagine reconfortantă a unui spaţiu recreativ, cum este campusul unei instituţii de cercetare.
Comenzile land importante se înmulţesc după un timp relativ scurt. Instituţii
reprezentative adoptă postura de comanditar, lansând proiecte adresate colectivelor de artişti.
Astfel “White Museum of Art” din Ithaca, New York, însărcinează artiştii europeni şi americani
să creeze lucrări pentru interiorul şi exteriorul muzeului. Directorul muzeului, Thomas Leavitt a
intuit idealurile artiştilor land şi a subliniat dimensiunea socială a creaţiei lor. În sensul acesta el
încearcă să contureze trăsăturile fenomenului land şi perspectivele curentului în viitor: Earth Art
reperezintă o latură a tendinţei generale împărtăşită printre tinerii artişti de a renunţa la
construcţia obiectelor în favoarea creaţiei de experimente artistice, în legătură cu environmentul natural şi social. Dacă această tendinţă prevalează, s-ar putea transforma până la urmă
întreaga structură a lumii artistice63.
Multe dintre proiectele land sunt foarte costisitoare, fenomenul este caracteristic
îndeosebi Land-Art-ului american. Lucrările de anvergură se realizează prin contribuţiile şi
intervenţiile sponsorilor, patronilor de galerii de artă, juriştilor, administratorilor publici şi ale
industriei. Este de la sine înţeles în aceste condiţii de ce americanii practică de cele mai multe ori
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o astfel de artă. În S.U.A. o activitate de patronat a Land-Art-ului determinantă este cea
desfăşurată de Dia Foundation, Robert Scull şi Virginia Dwan care a condus, în anii ’60 ai
secolului trecut, Dwan Gallery. Aceste posibilităţi financiare nu au însemnat un câştig al
proiectelor land americane în ceea ce priveşte dimensiunea ecologică. Dimpotrivă, acestea au
produs asupra configuraţiei mediului natural modificări importante, care au fost posibile şi
datorită condiţiilor tehnice şi financiare deosebite de care au dispus artiştii americani.
Richard Long şi-a făcut publică aversiunea pentru caracterul “capitalist” al artei land din
America, pe care o consideră condiţionată prea mult de bani şi mijloace tehnologice. Astfel el îşi
expune opiniile, într-un mod cât se poate de tranşant, cu privire la relaţia dintre Land-Art-ul
european - al cărui reprezentat se consideră el însuşi – şi cel american: Mă interesează mai mult
o imagine îngrijită a artei şi naturii, făcând totodată o artă vizibilă şi invizibilă, folosind idei,
plimbări, pietre, urme, apă, timpul, etc., pe un drum relaxat…Este anti-teza aşa numitului
“Land-Art” american, în care un artist are nevoie de bani pentru a-şi face meseria, are nevoie
să cumpere efectiv o proprietate pentru a pretinde posesia terenului şi să manipuleze maşinării.
Adevărată artă capitalistă64.
Long consideră că se aliniază firesc unei tendinţe generale în arta anilor ‘60 ai secolului
al XX-lea, în care se manifestă intens preocupările ecologice. Refuzul producţiei exagerate de
obiecte, al consumismului generat de această supraproducţie era o atitudine care caracteriza arta
perioadei amintite, îmbrăţişată cu convingere şi de artistul britanic. De altfel lucrările sale nu fac
decât să schimbe insignifiant locurile din natură pe unde artistul trece relaxat, iar aceste minore
schimbări sunt un fel de urme trecătoare, total reversibile. Se poate spune, fără nici o rezervă, că
Richard Long respectă întru totul principiile ecologice clamate de arta land. Totuşi din
perspectiva valorii comerciale a artei, al vandabilităţii produselor artistice, fotografiile după
lucrările artistului urmează acelaşi circuit cu cel al celorlalţi artişti din epocă - ele sunt vândute la
preţuri importante pe piaţa de artă.
Aluzii ecologiste putem identifica în creaţiile acelor artişti land care folosesc plantele,
într-un fel sau altul. Mai mulţi artişti importanţi aduc în galerii copaci şi plante, aşezaţi în
dezordine: Vito Acconci, Michael Blazy, Henrik Hakansson, Sam Kunce65. Alţii nu au ezitat să
expună plante care cresc în galerii, cum se întâmplă în cazurile lui Hans Haacke şi al lui Cartsen
Holler. Guiseppe Penone creează ambiente aromatice în spaţiile galeriilor, punând pe lângă
pereţi vitrine cu frunze de la diverse plante. Nicolaj Recke a plantat în galerii suprafeţe cu trifoi
iar Daniel Spoerri a expus straturi de iarbă în aceleaşi spaţii consacrate artei tradiţionale. Vito
Acconci a realizat chiar parcuri pe clădiri. Artiștii au creat de asemenea adevărate livezi, grădini
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„My interest was in a more thoughtful view of art and nature, making art both visible and invisible, using ideas,
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where an artist needed money to be artist, to buy real estate to claim possession of the land, and wield machinery.
True capitalist art.”, Richard Long, apud, William Malpas, Land Art in the U.S.A., Kent, Crescent Moon Publishing,
2010, p. 51.
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sau sere portabile66. Andy Goldworthy se numără printre cei care au folosit plantele vii foarte
mult în lucrările lor.
Florile adevărate sunt şi ele introduse în creaţiile artiştilor land. Trandafirii, floarea
soarelui, cârciumăresele, levănţica, lalelele au fost folosite în lucrările lor de către Anya
Gallacio, Herman de Vries, Richard Long, Gary Rieveschl, Daniel Buren, Peter Hutchinson.
Copacii au fost preferaţi de mulţi artişti altor elemente naturale. Printre cei mai cunoscuţi artiști
care i-au folosit în creațiile lor îi putem enumera pe David Nash, Guiseppe Penone, Daniel
Buren, Alan Sonfist, Nils Udo, Vito Acconci, Jan Dibbets. Este un fapt evident că a lucra cu
copacii înseamnă a te situa înlăuntrul unor mari tradiţii culturale şi religioase. Copacul este, prin
excelență, şi un simbol fundamental. Din cele mai vechi timpuri copacilor li s-a alăturat ideea de
nemurire, ascensiune spirituală, de axis mundi. În acest sens, “Coloana Infinită” a lui Brâncuşi
este un exemplu elocvent pentru latura spirituală a Land-Art-ului avant la lettre. Această
capodoperă a fost sursa de inspiraţie pentru mai mulţi artişti reprezentativi ai artei land: Carl
Andre, Robert Morris, Peter Jacobi.
Pe de altă parte copacii, dincolo de conotaţiile culturale sau spirituale care le sunt
atribuite, sunt elemente cheie în ideologia ecologistă. Artiştii land au speculat divers prezenţa
copacilor în lucrările lor cu implicaţii ecologice. Astfel Alan Sonfist creează cercuri din copaci:
“Cercurile vieţii” / “Circles of Life” şi „Cercurile timpului” / „Circles of Time”. Joseph Beuys
plantează stejari la “Documenta” de la Kassel, în 1982. Andy Goldworthy a plantat de asemenea
stejari pitici în memoria Holocaustului din New York. Vito Acconci face turnuri din copaci67.
Pământul însuşi este subiectul mai multor creaţii land. Astfel unii artişti land sapă găuri,
caverne, tuneluri şi labirinturi subterane.
Dincolo de latura estetică a acestor săpături, există un substrat de idei care preia vechi
atitudini proprii culturii occidentale: excavaţiile, concavităţile sunt asimilate identităţii sexuale
feminine, cu un sens negativ, de unele texte filosofice şi teologice (ale Sfântului Augustin,
Tertullian, Sfântului Pavel şi Origen) 68.
Religii mai vechi decât creştinismul percep femeia ca pe o zeiţă a pământului, a naturii, a
vieţii şi regenerării. Land-Art-ul se inspiră adeseori din aceste credinţe străvechi, ale căror
principii esenţiale se regăsesc în multe dintre lucrările land. O altă percepţie, determinată şi
fixată în conştiinţe de o îndelungată tradiţie culturală, a fost aceea prin care femeia a fost
alăturată spontan întunericului, nopţii, iraţionalului şi supranaturalului.
În ciuda faptului că Michael Heizer a fost considerat, în genere, ca un artist land agresiv
cu mediul natural, lucrurile pot fi considerate astfel doar în parte, deoarece este ştiut că marile
sale intervenţii în peisaj sunt realizate în deşerturi, deci în locuri în care eventualitatea unor
distrugeri ale naturii vii este aproape nulă, însă echilibrul ecosistemului natural poate fi totuşi
afectat într-o anumită măsură. Mai mult, artistul a creat lucrări în care problema degradării
propriei creaţii a fost pusă explicit şi asumată ca atare. În această atitudine a sa vedem faptul că
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Heizer a fost totuși sensibil şi la ideile ecologiste, vehiculate intens în epocă. În sensul acesta,
avem o mărturie a artistului din revista Artforum, din decembrie 1969, cu privire la lucrarea sa
intitulată “Dissipate”:
Anul viitor nu va mai fi nimic, fără îndoială, decât peisajul. Climatul a dezvoltat
procesele şi opera a fost fotografiată pe tot parcursul dezintegrării ei. Abstracţia apare pe măsura
deteriorării ei fizice; cele două fenomene intră în dialog 69. Heizer reflectează subtil asupra
relaţiei dintre sursele de inspiraţie din trecutul cultural al artei contemporane şi societate: Dacă
un artist este aşa de tulburat de societate încât aceasta îl stresează profund şi opera sa va
reflecta alte culturi, aceasta se întâmplă poate din cauză că societatea a sfârşit prin a se
deschide unei expresii nediferenţiate sau, fapt şi mai uimitor, din cauză că timpul se deformează
şi se prelungeşte la infinit70.
Walter De Maria a conceput un proiect cu tentă ecologică pentru Jocurile Olimpice de la
Munchen, din 1971. Proiectul consta în forarea a patru puţuri de 122 m adâncime şi de 30 cm în
diametru. Puţurile străpungeau nişte grămezi de moloz în formă de vulcan, pe care artistul le-a
acoperit cu pământ şi iarbă. În 1974 umple cu pământ o întreagă încăpere a muzeului “Hessiches
Landes” din Darmstadt.
Hans Haacke a numit o lucrare proprie “Ceaţă, Apă, Eroziune” “Fog, Water, Erosion”,
într-un mod ce sugerează percepţia elementelor naturale ca agenţi ai proceselor de transformare
în timp a materiei. Titlul altor lucrări ele artistului sunt concepute într-o manieră asemănătoare: “
Ceaţă picurând” / “Fog Dripping”, “ Stropi din Ithaca Cădere îngheţând şi topindu-se pe funie” /
“Spray of Ithaca.Falles Freezing and Melting on Rope”.
Robert Smithson creează în 1969 un proiect numit “Ploaie concretă” /“Concrete Pour”,
doar prin intermediul dispoziţiilor adresate prin telefon, participând la o expoziţie colectivă
organizată de Muzeul de Artă Contemporană din Chicago, cu titlul “Artă prin telefon” / “Art by
Telephone”.
Un caz interesant în ceea ce priveşte efemeritatea unei creaţii land este proiectul lui
Smithson „Cerc spart / Deal în spirală” //“Broken Circle / Spiral Hill”, realizat în localitatea
Emmen din Olanda. La origine, opera a fost făcută pentru o perioadă determinată de timp. În
scurtă vreme a devenit permanentă, la cererea locuitorilor din Emmen. Iată cum o lucrare land,
deşi concepută ca efemeră, ajunge să fie preluată şi întreţinută de societate, peste intenţiile
iniţiale ale autorului ei. Mai mult decât atât, artistul a trebuit în urma acestui fapt neprevăzut să
gândească şi să dea anumite dispoziţii celor care se ocupă de conservarea sitului. Smithson îşi
aduce în acest mod propria contribuţie la perpetuarea în timp a propriei opere, contrazicând astfel
principiile de bază ale Land-Art-ului. Aceste dispoziţii ale artistului sunt foarte exacte şi satisfac,
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„L’anné prochaine il n’y aura sans doute plus que le peisage. Le climat a développe le processus, et l’oeuvre a été
photographiée tout o long de sa désintegration. L’abstraction prolifère à mesure de la détérioration physique; les
deux entrent en dialogue.”, Michael Heizer, “The art of Michael Heizer”, Artforum, decembrie 1969, apud, Gilles
Tiberghien, Land art, Paris, Editions Carré, 1993.
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„Et si un artist est si trouble par la société qui l’entoure que son oeuvre en vient à refléter d’autre cultures, ç’est
peut-etre que la société a fini pour s’ouvrir à une expression indifférenciée ou, encore plus étoinant, que le temps se
deforme et se prolonge indéfiniment”., Michael Heizer: op. cit., apud., vezi Gilles Tiberghien, op. cit.
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evident, dorinţa locuitorilor din Emmen de a-i păstra opera: să se adâncească canalul circular cu
aproximativ 1, 5 m, să se umple cu nisip toate părţile erodate ale digului, să se smulgă buruienile
de pe deal. Lucrurile nu se opresc aici, Smithson doreşte ca propria lucrare să devină nu doar un
sit interesant din punct de vedere estetic ci să aibă şi o finalitate socială, recreativă şi ecologică.
Odată cu indicaţiile date conservatorilor, artistul precizează că primăvara viitoare se poate
restaura şi stabiliza definitiv situl, prin plantarea unor arbuşti pentru a împiedica alunecările de
teren71. În prezent „Dealul în spirală” (“Spiral Hill”) este acoperit de copaci, pare un mic parc pe
malul apei. Lucrarea, în ansamblul ei, şi-a schimbat mult cu timpul aspectul iniţial.
Ultima lucrare a lui Smithson, “Amarillo Ramp”, fost făcută în 1973 după planurile
artistului de către prietenii şi soţia sa, Richard Serra, Tony Shafhazi şi Nancy Holt după moartea
sa prematură. Acest proiect constă în desenarea la scară macro a formei unui cerc deschis, lângă
un lac asanat în mod regulat. Cercul deschis poate să evoce desenul schematic al unui şarpe
încolăcit, care a murit cu capul spre coadă. Poziţia şarpelui este oare o aluzie critică la lipsa apei
din lacul secat periodic, care a dus la moartea animalelor din zonă? 72. Robert Morris primeşte o
comandă de reabilitare a unui teren devastat prin activităţi industriale din partea “King County
Art Commission”. La această acţiune au fost invitaţi mai mulţi artişti: Herbert Bayer, Iain
Baxter, Richard Fleischner, Lawrence Hanson, Dennis Oppenheim, Beverly Papper.
Morris propune un concept original de amenajare a unui astfel de spaţiu, refuzând ideea
de a “înfrumuseţa” vechea imagine. El consideră că noua configuraţie a sitului trebuie să
răspundă, din punct de vedere estetic, unei nevoi autentice de exprimare a artistului şi nu doar
unor convenienţe îndeobşte acceptate în astfel de demersuri. În acest sens Morris spune că este o
greşeală să se creadă că […] artiştii finanţaţi pentru reabilitarea peisajelor industriale
devastate ar trebui să aleagă neapărat şi invariabil să transforme asemenea situri în locuri
idilice şi liniştite, ispăşind social dintr-o dată pe cei care au devastat peisajul 73.
Au existat şi proiecte cu un aer utopic, care trădează un entuziasm nemăsurat pentru
posibilităţile artei în relaţie cu fenomenele naturale. De pildă, Robert Morris încearcă în “Los
Angeles Project II” (1969) […] să modifice cu ajutorul unui computer climatul unei întregi
regiuni74. Până şi expoziţiile de grup de orientare land sunt intitulate în acelaşi spirit al legăturii
strânse dintre artă şi natură: “Pământ, aer, foc, apă: elemente ale artelor”/ “Earth, Air, Fire,
Water: Elements of Arts” sau „Proiectele oceanului: Hutchinson şi Oppenheim” / “Ocean
Projects: Hutchinson and Oppenheim”.
Eliane Elmaleh, cercetătoare franceză a discursurilor artei contemporane, subliniază că
artiştii land au demonstrat un angajament social şi politic deosebit, înţelegând arta lor ca pe
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Robert Hobbs, Robert Smithson Sculpture, Cornell University, 1981, p. 214.
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“[…] les artistes financés pour travailler dans des peisages industriels dévastés devraient choisir nécessairement et
invariablement de transformer de tels sites en des lieux idyliques et pacifiés, rachetant socialment du meme coup
ceux ont ravagé le paysage.”, Robert Morris, “Earthworks. Land Reclamation as Sculpture”, Seatle, Seatle Art
Museum, 1979, p. 16., apud, vezi Gilles Tiberghien, op.cit.
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“[…] modifier a l’aide d’un ordinateur le climat d’une region entière”., Florence de Mèredieu, Histoire matérielle
& immatérielle de l’art moderne, Paris, Bordas, 1994, p. 256.
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formă de contestare a ordinii deja stabilite75. Totuşi în ciuda acţiunilor contestatare faţă de
societate, Land-Ar-ul ajunge în situaţia de a-i fi fost recunoscut un adevărat rost social, în sensul
că artiştii aveau nu doar capacitatea ci şi […] obligaţia socială de a contribui, pentru binele
comunităţii, le restaurarea peisajului, mai ales prin reabilitarea siturilor devastate 76.
A existat în epocă ideea comună că Land-Art-ul presupune o reîntoarcere la natură,
atitudine caracteristică acelor vremuri, dacă ne gândim că tot atunci înflorea ideologia hippy.
Contrar acestei accepţiuni, artiştii land respingeau să vadă în natură doar un refugiu din
vacarmul civilizaţiei. Pentru ei peisajul nu era, de fapt, decât un alt spaţiu cu care se prelungea
galeria de artă77. Nu se poate spune întru totul acelaşi lucru despre Land-Art-ul european, care
urmărea constant să aducă în faţa publicului imagini impregnate de sensibilitate şi care se aflau
într-un dialog armonic cu natura. Eliane Emaleh consideră că Land-Art-ul era perceput ca o artă
cu dublă faţă, prinsă între o funcţie pseudo-ecologică şi una practică prin care [natura este]
sacrificată78.
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THE PHILOSOPHICAL REHABILITATION OF ROMANTIC PASSION: M. H.
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Abstract. Deși istoria filosofiei tinde să exprime rezervări cu privire la sentimentul
pasiunii, criticul M. H. Abrams și filosoful Martha Nussbaum, arată cum această marginalizare
a sentimentului este reductivă și chiar nedreaptă. Studiile lor asupra mișcării romantice
reabilitează importanța rolului sentimentelor în pasiune, artă și viață.
Keywords: Romanticism, Upheavals of Thought, The Mirror and the Lamp
In his study of Romanticism, The Mirror and the Lamp, the literary critic M. H. Abrams
distinguishes between a theory and an orientation. A theory begins with a set of assumptions that
lead to a conclusion that follows logically from them. Romanticism lacks the internal consistency
and rational structure of a theory. Nonetheless, the writing of the Romantics points to related
ways of conveying human emotion. As Abrams explains referring to Wordsworth in particular,
for the Romantics, “A work of art is essentially the internal made external, resulting from a
creative process operating under the impulse of feeling, and embodying the combined product of
the poet’s perceptions, thoughts, and feelings”. 79
Clearly, Romanticism is not the expression of raw, subconscious impulses, as the
Surrealists would later describe the automatism of their own art. If Abrams states that expressive
Romantic theories comprise an orientation, it’s because they present different ways of processing
emotions thoughtfully for artistic ends. As literary critics point out, the role of emotions differs
vastly from author to author. Romantic texts engage intellectual history, leading us to wonder: Is
emotion visceral and uncontrollable, as so many thinkers, from Plato to Kant, had maintained? Is
it related in some fundamental way to what we know about the world, as the Stoics postulated? Is
it tied to our ethical beliefs and tendencies, as Hume and Rousseau claimed in their partial
defenses of sympathy? Is it induced by art, as Wordsworth and Baudelaire would declare? The
difference in assumptions about emotion and its role in artistic creation contributes to the
richness and versatility of Romantic literature and of the expressive models of art that underpin
it.
Romantic literature links emotion to art in ways that engage the big questions of almost
every field of what we now call the humanities and social sciences, relating art to psychology,
political theory and nearly every branch of philosophy. Given the diversity and wide-ranging
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intellectual implications of Romanticism, it’s difficult to limit it even to the boundaries of an
orientation. Yet the question remains unavoidable, so let’s return to it: in what ways can we
speak meaningfully of a Romantic orientation? Like Abrams, I believe that there is one, indeed. I
think we’re in a better position to understand Romanticism by looking at its philosophical
underpinnings and seeing how radically it has transformed the way we look at emotion in general
and at passion in particular. For Romanticism was the most significant movement in Western
culture to render passion and its artistic expression not an object of fear or ambivalence, but a
highly desirable quality; one which is indispensable to human happiness.
In Upheavals of Thought, Martha Nussbaum traces the most prominent philosophical
arguments for and against emotion. The con side tends to win over the pro side. Nussbaum
shows that even those philosophers who were generally sympathetic to the emotions—including
Aristotle, the Stoics, Smith and Rousseau—warned against their uncontrollable nature and the
danger they posed to reason (in the pursuit of knowledge) and to ethics (in the pursuit of the
good life). Rousseau and Hume make some apologies for emotion in their study of sympathy, but
even they exercise caution and qualify extensively.
Nussbaum considers in particular the Kantian argument against the emotions, which was
very influential during the Enlightenment and which the Romantics had to contend with. Kant
argues that emotions are too subjective, unreliable and volatile to provide an adequate basis for
moral conduct. To address this objection, Nussbaum breaks it down into its component parts.
First, such an argument tells us that emotions can be dangerous because they focus upon the
individual and his or her personal goals or projects rather than the good of humanity. Second, the
argument goes, emotions are associated with extremely close and intense attachments that may
be “too partial or unbalanced” to lead to ethical decisions. 80 Third, it’s objected that even those
emotions that we consider positive—such as love or compassion—are often inseparable from
destructive emotions, such as jealousy, anger and hatred.
Although Kant stated this argument most compellingly, many philosophers that
Nussbaum examines in her book – Including Plato, Aristotle, the Stoics, Descartes, Smith,
Rousseau, and Kant himself – attempt to prove in one way or another that emotions are
uncontrollable and destructive impulses (much of the same order as our bodily drives) that are
unreliable motivations for morality. 81
To detach emotion from the ethical standards and rationalist assumptions that were so
inhospitable to it, Romantic authors first aestheticized it. Emotion, they illustrate, is above all
related to the way we create and appreciate art. It’s not, as philosophers tended to argue,
primarily related to how we regulate ourselves or respond ethically to other human beings. Most
Romantics did not go so far as to say that art could never be judged by moral criteria. Even when
the late-Romantic theory of art for art’s sake become all the rage in France in the 1830’s, art was
80
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still not regarded as immune to moral judgment. Nonetheless, the Romantics made it possible for
us to see emotion as tied to creativity and meaning in a way that rendered moral responses
secondary to aesthetic ones. Once they made this important shift in the link between art and
ethical value, the Romantics could reconnect emotion to all other important human faculties
(cognition, perception and rational thought) in new, refreshing and complex ways. Under their
pens, emotion—and passion in particular – became the center of human existence, its most
exalted state and a conduit to beauty and meaning. This is the Romantic artistic, literary and
philosophical tradition that postromanticism builds upon today.
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Abstract. Alexandru Vaida Voevod was a supporter and promoter of the union of
Transylvania (before 1918 a part of Austria-Hungary) with the Romanian Old Kingdom; he later
served three terms as a Prime Minister of Greater Romania. Vaida-Voevod joined the Romanian
delegation to the Paris Peace Conference of 1919, and was one of its most prominent members
throughout the negotiations, as an organizer of press campaigns.
Keywords: Greater Romania, Romanian Old Kingdom, Transylvania, Paris, National
Peasants' Party
Originile şi primii ani
Alexandru Vaida-Voevod s-a născut la 27 februarie 1872 în satul Olpret (Bobâlna de azi)
lângă Dej într-o familie veche şi bogată românească. Strămoşii săi originari din Gârbou, au fost
înobilaţi de către principele Transilvaniei, Gabriel Bethlen, la 16 noiembrie 1627, de unde
provine şi titlul de Voevod. Tatăl său, Dionisie, a luat şi el parte activă la mişcarea naţională,
sprijinind-o material şi moral.82
Şcoala primară o face la Cluj, după care continuă studiile liceale la Bistriţa şi Braşov,
fiind educat în mediul german. Urmează apoi înscrierea la Universitatea din Viena, facultatea de
medicină pentru ca acolo să intre în contact cu organizaţia studenţească ”România jună”,
evoluând de la calitatea de membru ordinar până la cea de preşedinte. Asupra sa a avut o
influenţă aparte, Aurel C. Popovici, aflat şi el la studii la Graz.
A manifestat un interes aparte pentru politică, chiar mai mare decât pentru medicină. Era
prezent la conferinţe pe teme de politologie organizate de societatea ”Politische Gessellschaft ”,
unde reputaţi profesori, ziarişti, politicieni ofereau prelegeri apreciate de auditoriul majoritar
tânăr. Începe să participe la viaţa politică vieneză fiind un suporter al preşedintelui Partidului
Creştin Social, Karl Lueger, participând la campania electorală a acestuia pentru funcţia de
primar al oraşului. Va fi influenţat de accentele antisemitice ale partidului. Aversiunea faţă de
clasa politică conducătoare din Ungaria le-a generat singur.
82

Istoria României. Transilvania, II, Cluj-Napoca, Editura George Bariţiu, 1997.

31

www.revistahiperboreea.com

Mentorul său sub raport spiritual a fost A. C. Popovici şi impactul asupra personalităţii în
formare a lui Vaida s-a produs în timpul realizării “Republicii”, recunoscând acest lucru în
memoriile sale. Aurel C. Popovici folosea orice ocazie ca să completeze educaţia politică a
tinerei generaţii, expunând doctrine, criticând, scriind.. Că era singur cu el, ori mulţi prezenţi,
nevoia lui vulcanică izbucnea cu acelaşi patos. Simţeai cum izvora argumentarea din
convingerea lui adâncă, şi, astfel exercita o forţă irezistibilă, sugestivă asupra ascultătorilor.
”Replica” a fost un răspuns dat Memoriului studenţilor maghiari de la universităţile din
Budapesta şi Cluj. Ea a fost tipărită în 1892 şi tradusă în 5 limbi de circulaţie internaţională. A
fost răspândită pe continent şi s-a bucurat de un succes remarcabil în rândul opiniei publice
internaţionale.
În 1893 a luat parte la Conferinţa naţională a P.N.R.-ului de la Sibiu şi ia parte la
manifestaţiile socotite de autorităţi daco-romaniste. Sosirea memorandiştilor la Viena în frunte
cu dr. Ion Raţiu, a reprezentat un moment important în viaţa lui Vaida. Astfel din mărturiile sale
târzii reiese că asistase la elaborarea proiectului Memorandumului de către Iuliu Coroianu, la
Cluj, în casa bunicului său Alexandru Bohăţel, unde aveau loc dese întâlniri şi consultări legate
de aspectele juridice.
Un an mai târziu este alcătuit un Comitet Naţional care să ţină locul întemniţaţilor, Vaida
Voevod făcând şi el parte din el deşi avea doar 22 de ani. În noua sa calitate îşi pune semnătura
pe manifestul lansat în timpul procesului de la Cluj intitulat: Cuvântul poporului român din
Transilvania. Acum îşi începe şi activitatea de ziarist la Dreptatea din Timişoara. După
terminarea studiilor, în 1899, începe practicarea medicinei fără a abandona nici un moment
activitatea sa în P.N.R.
În disputele din sânul partidului, până la moartea lui Ion Raţiu, s-a situat de partea care îl
susţinea pe preşedinte, deşi nu era de acord în totalitate cu metodele sale. Închegarea grupării
neoactiviste din jurul ziarului ”Libertatea”, apărut la Orăştie la 1 ianuarie 1902, marchează
trecerea sa în tabăra curentului politic care dorea să reorganizeze partidul- tactica activistă. Prin
intrarea lui Aurel Vlad în Parlamentul ungar este marcat un nou început în reorganizarea întregii
mişcări naţionale.
În primăvara lui 1904, adâncirea crizei politice dintre Viena şi Budapesta, stările de
incertudine care planau asupra dualismului, au favorizat extinderea infleunţei noului activism.
Proiectul care urmărea accelerarea procesului de maghiarizare prin şcoală, transformând
învăţământul în unealtă pentru învăţarea limbii maghiare în dauna conţinutului şi finalităţii sale
dar şi urmărirea restrângerii autonomiei confesionale a dus la discuţii aprinse. Aceste discuţii au
dus în mod paradoxal la grăbirea procesului de reorganizare a partidului.
Alături de Iuliu Maniu, Aurel Vlad şi Nicolae Comşa, Vaida a făcut parte din comisia
însărcinată de conducerea P.N.R., pentru elaborarea programului şi a statutului de reorganizare a
partidului, căutând să mobilizeze românii la luptă pentru drepturi naţionale. Conferinţa din 10
ianuarie 1905 a dat câştig de cauză noii tactici politice-activismul. Programul adoptat cuprindea
8 puncte, care se refereau la dezideratele fundamentale ale populaţiei române din Transilvania în
domeniile: politic, economic, social şi cultural, recunoaşterea individualităţii politice a poporului
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român şi folosirea limbii sale, stăvilirea tendinţelor de deznaţionalizare, votul universal,
libertatea presei, împropietărirea ţăranilor din pământurile statului, legi împotriva exploatării
muncitorilor, asigurări de stat etc.
În urma alegerilor din 1905 şi 1906 P.N.R. a reuşit să trimită în Parlamentul de la
Budapesta 8 iar mai apoi 15 deputaţi; împreună cu deputatul slovac şi cel sârb, aceştia se
constituie, în 1905, în Clubul parlamentar al naţionalităţilor, sub conducerea lui Teodor Mihali.
În 1906, celor 15 români li se adaugă 8 slovaci şi 4 sârbi. 83
Parlamentarii români Maniu, Vaida, Mihali, Goldiş, Suciu alături de cei sârbi şi sloveni sau dovedit foarte critici, au oferit alternative nu o dată. Până în 1918 ei au constituit în
Parlamentul Ungariei, o opoziţie reală, democratică. Cunoscând în profunzime realităţile politice
din dubla monarhie, Vaida s-a distins curând în Cameră ca un combatant redutabil. Practicând
boicotul prin discursuri lungi şi provocatoare, Vaida dobândeşte în scurt timp o veritabilă
celebritate în opinia publică română, în rândul naţionalităţilor şi chiar a cercurilor politice
vieneze.
În această perioadă se înscrie şi intensa sa activitate de publicist. Printre deciziile luate de
clubul parlamentar s-a numărat şi cea a editării sub direcţia lui Vaida-Voevod a cotidianului
”Lupta”, menit să stabilească o modalitate eficientă de cooperare cu opinia publică românească.
Programul publicat în primul număr, apărut la 1 ianuarie 1907, sublinia că Lupta se va situa pe
programul partidului naţional şi pe concluziile conferinţelor electorale ale partidului nostru.
”Lupta” condusă deVaida nu s-a rezumat doar la informaţii de natură politică restrâns la
imperiul austro-ungar.
După 1908, prezenţa sa la Budapesta devine sporadică, determinată în mare măsură de
implicarea sa tot mai adâncă în relaţiile cu anturajul de la Belvedere, considerând că parlamentul
ungar nu oferea nici o perspectivă de ameliorare a situaţiei românilor. 84
Influenţa lui Popovici şi federalismul
Vaida nu a negat niciodată public dinasticismul său şi al poporului romând din
Transilvania. În epocă, în mijlocul intelectualilor şi al maselor de români, mitul bunului împărat
era încă viu, deşi politica dinastică la români cunoaşte la începutul secolului al XX-lea mutaţii
importante. Atitudinea împăratului faţă de mişcarea memorandistă, refuzul său după 1867 de a
trata cu liderii politici ai românilor, au dus la apariţia unui curent antiimperial, ceea ce nu
însemna totuşi că respingerea ideii dinastice în ansamblul ei, din moment ce opţiunea rămânea
legată de persoana moştenitorului, arhiducele Faranz Ferdinand, care a fost contrapus
conservatorismului rigid al împăratului.
Vaida şi ceilalţi adepţi ai federalismului au căutat sprijinul dinastiei în condiţiile creşterii
presiunii naţionalismului maghiar asupra naţionalităţilor, chiar dacă erau convinşi că aceasta nu
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era o soluţie definitivă şi de durată. Politicienii erau mereu în căutare de soluţii pentru
ameliorarea situaţiei popoarelor, ei trebuiau să ţină seama de realitatea existentă.
În conjunctura politică existentă în primii ani ai secolului al XX-lea, pentru români
problema principală era accea de a împiedica prin toate mijloacele posibile eforturile claselor
dominante din Ungaria de a transforma statul multinaţional într-un stat naţional ungar. Legile
aduse spre dezbatere în parlament au convins pe unii dintre conducătorii românilor despre
această tendinţă, şi au căutat ajutorul Vienei, din partea arhiducelui mpştenitor Franz Ferdinand.
Federaliştii români au luat partea Austriei în conflictul acesteia cu Ungaria, deşi majoritatea
conaţionalilor lor abandonează această speranţă.
Franz Ferdinand s-a temut de o eventuală răsturnare a Habsburgilor şi a considerat că
principalul pericol venea din partea Ungariei. Temerile sale l-au făcut să acorde o atenţie sporită
naţionalităţilor, urmărind să le contrapună guvernelor ungare. El era convins că în momentul
preluării tronului va putea fi folosit în favoarea sa conflictul dintre naţionalităţi cu cercurile
guvernamentale ungare. Începând cu 1895, acesta a afirmat că introducerea sistemului din 1867 a
avut efecte dezastruoase şi că la urcarea sa pe tron intenţiona să restabilească centralismul ca
formă de guvernământ bazat pe o largă autonomie a naţionalităţilor. Leopold Berchtold,
ministrul de externe al imperiului, confirmă planurile arhiducelui într-o scrisoare din 1913, în
care acesta declara că prima măsură după instalarea sa pe tron va fi înlocuirea dualismului cu un
federalism proporţional.
După 1901, Franz Ferdinand a început să joace un rol din ce în ce mai activ în afacerile
militare ale imperiului, formându-şi un stat major propriu la reşedinţa sa de la Belvedere din
capitală. În fruntea lui a stat generalul Franz Conrad von Hotzendorf, după care a recurs la
serviciile maiorului Brosch von Aarenau.
Pentru punerea în aplicare a planurilor sale, arhiducele a atras în anturajul său
personalităţi de prim rang din rândul naţionalităţilor.Datorită implicării sale în afacerile de natură
politică, între el şi împărat relaţiile nu au fost prea bune. Alături de grupul românesc, cel mai
numero, au mai făcut parte din cercul său intim Milan Hodza, Carol Stodola, J. Frank, C.
Zagorac, Lanyi Lueger, precum şi conducerea partidului Creştin Social al lui Lueger, miniştri şi
foşti înalţi funţionari, prelaţi etc.
Apropierea de cercul vienez al arhiducelui s-a produs la începutul anului 1905, din
iniţiativa lui A.C.Popovici, care terminase cunoscuta sa carte –”Statele Unite ale Austriei Mari”,
ce va apărea în 1906, cu sprijin financiar de la Bucureşti. Cunoscut deja pentru ideile sale
federaliste, el i-a chemat la Viena pe T. Mihali şi Alexandru Vaida Voevod pentru a găsi
modalitatea de a-i remite lui Franz Ferdinand amplul său studiu încă înainte de tipărirea lui.
Intermediarul trimiterii cărţii lui Popovici a fost cancelariei arhiducelui a fost baronul
Maximilian von Beck. Cel care va permanentiza legăturile cu cancelarul va fi Vaida, care îi va da
înainta lui Beck numeroase memorii asupra chestiunilor politice din Ungaria, la cererea
acestuia.85 Dintre români Vaida şi Popovici s-au bucurat de cea mai mare încredere a grupării din
jurul moştenitorului, Vaida având legăturile cele mai strânse cu cancelaria arhiducelui.
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Preocuparea pentru schimbarea sistemului dualist cu unul federal a stimulat la începutul
secolului politicieni, istorici, oameni de cultură atât din Austr-Ungaria, cât şi din afara graniţelor
monarhiei.
O teoretizare completă pe un plan concret a oferit-o, Aurel C. Popovici. Cartea s-a
conţine planul federalizării şi al conceptului cunoscut sub numele de ”Statele Unite ale Austriei
Mari”.86 Bine primită în cercurile politice austriece şi germane, ea face dovada unei solide culturi
politice a fruntaşului naţional român. Cartea lui Popovici nu a fost bine primită în rândul cehilor
şi maghiarilor şi nu a avut suporteri prea numeroşi nici în rândul mişcării naţionael româneşti din
Transilvania şi de peste Carpaţi. Ideile lui Popovici erau împărtăşite de toţi cei care îşi dădeau
seama că, fără înlocuirea formulei dualiste, soarta popoarelor nemaghiare nu avea şanse de
ameliorare reală. Expunerea temeinic fundamentală a ideii Grossosterreich în cartea publicată de
Aurel C. Popovici, cât şi propaganda pe care el o făcea atât prin săpămânalul Grossosterreich, cât
şi verbal spune Vaida în memoriile sale – a reuşit să câştige Regatul României ca susţinător
printre alţii numărându-se şi Nicu Filipescu împreună cu partizanii săi. Take Ionescu este
sceptic, fiind convins că descompunerea şi lichidarea monarhiei habsburgice e doar o chestiune
de timp şi este inevitabilă. P.P.Carp aproba teoretic în timp ce I.I.C.Brătianu stătea în
expectativă. Carol I aprecia cu bunăvoinţî propaganda lui Popovici. În Transilvania, Octavian
Goga se prezintă ca un antifederalist convins iar Vasile Goldiş, la începutul lui 1907 s-a
desolidarizat categoric de teoriile federaliste ale lui Popovici. Vaida a reluat formula federalistă a
acestuia în mai multe articole apărute în ziare şi reviste din Austria şi în paginile Luptei,
popularizând-o şi apărând-o de atacurile venite mai ales din partea politicienilor unguri. În
acelaşi timp, era preocupat de obţinerea sprijinului lui Franz Ferdinand, atribuindu-i acceptarea
federalismului.
La 5 februarie 1907, într-o cuvântare rostită în cameră Vaida, condamnă cu asprime
încercările coaliţiei de guvernământ de la Budapesta de a transforma armata într-un intrument al
maghiarizării. Discursul său a trezit interesul cercului de la Belvedere la 24 februarie, Karl
Brosch la vizitat la Budapesta, anunţându-l de dorinţa arhiducelui de a-i acorda o întrevedere.
Audienţa a avut loc la 28 februarie 1907 la palatul Belvedere şi a marcat intrarea lui Vaida în
cercul politicienilor ataşaţi moştenitorului.
După vizita la palatul Belvedere, Vaida inaugurează în paginile “Luptei” o campanie de
presă menită să popularizeze în mijlocul românilor personalitatea şi intenţiile arhiducelui. El va
media primirea în cercurl de la Belvedere a ierarhilor Miron Costin şi Augustin Bunea, cei doi
alăturându-se episcopului unit de la Oradea, Demetriu Radu. El îşi explica astfel alegerea:
„Trebuia să ne rezervăm un număr suficient de oameni politici pentru momentul succesiuni la
tron a arhiducelui, ca să nu ne prezentăm prea sărăcâcios când ar trebui să intrăm în acţiune”.
Activitatea lui Vaida, Popovici şi a celorlalţi federalişti servea intereselor de moment al
P.N.R-ului, în plan mai larg, păstrării entităţii naţionale supuse unei presiuni crescânde din partea
Budapestei. În fond, Vaida şi Popovici considerau concepţia sintetizată în Statele Unite ale
Austriei Mari doar un stadiu prealabil al înfăptuirii României Mari.
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Vizita arhiducelui moştenitor din 1909, de la Sinaia, a fost pregătită atent în principal de
Vaida Voevod, prin articole de presă, în special în ”Lupta”, în care era prezentată personalitatea
moştenitorului, încrederea în politica acestuia, necesitatea unor relaţii bune între România şi
Austro-Ungaria, ce ar fi facilitate de extinderea legilor adoptate în Austria şi în partea ungară a
imperiului, posibilă doar în cazul anhulării actului dualist din 1867. Vaida a acţionat pe lângă
primul ministru I.I.C. Brătianu care, iniţial, nu a fost de acord cu vizita arhiducelui. Astfel
A.C.Popovici şi adepţii săi din Bucureşti au reuşit să-l convingă pe Brătianu că dialogul cu Franz
Ferdinand poate constitui un mijloc de contracarare a politicii de la Budapesta.
Între numeroasele acţiuni de maghiarizare prin Biserică, s-a numărat şi înfiinţarea
epicopiei greco-catolice ungare de la Hajdudorog în 1912 prin bula papală Christifidelis Graeci.
Reprezentanţii naţionalităţilor, Vaida, Maniu, Hpdza s-au străduit după 1910, să-l convingă pe
arhiduce să recurgă la o reformare a imperiului în etape. Într-un memoriu trimsia rhiducelui la 25
decembrie 1911 au avandat ideea unificării economice şi militare, iar din pucnt de vederer politic
federalizarea, cu acordarea unei largii autonomii naţionalităţilor. În viziunea lor, în calea acestui
program existau două piedici, şi anume sistemul dualist şi aristocraţia ungară şi pentru
înlăturarea lor propuneau o lovitură de stat bazată pe sprijinul naţionalităţilor şi numirea unui
guvern pro habsburgic, din care să facă parte, în mod ega, reprezentanţi ai românilor, slovacilor
şi sârbilor, guverna care urma să introducă imediat votul universal, egal şi secret, în baza unei
noi legi electorale votate de parlamentul în care naţionaloităţilor vor deţine majoritatea.
Evoluţia politică din zona sud-est europeană, implicarea României în războaiele
balcanice, semnele prevestitoare ale unei conflagraţii mondiale i-au determinat pe Popovici şi
Vaida să readucă în actualitate planul susţinut în timpul revoluţiei de la 1848 de către Ioan
Maiorescu, trimisul guvernului provizoriu al Ţării Româneşti pe lângă parlamentul german de la
Frankfurt.
Mişcarea grossosterrich-stă a elaborat mai multe palnuri teoretice de reformare a
monarhiei dar nici unul nu a fost luat ca bază de plecare în politica lui Franz Ferdinand : nici cel
al ungurului Kristosztoffy, nici al croatului Zagorac, nici proiectul lui Popovici deşi s-a bucurat
de o bună primire în unele cercuri politice vieneze. Franz Ferdinand nu a concretizat, până la
koartea sa, un plan care să urmărească relaizarea Austriei Mari.
Gruparea ai cărei principali reprezentanţi au fost Vaida Voevod şi Popovici a dorit, fără
îndoială, unirea tuturor românilor într-un stat naţional unitar român, dar socotea posibilă
realizarea ei doar în etape, prima din ele fiind necesitatea obţinerii unor concesii care să asigure o
conducere autonomă a Transilvaniei în cadrul monarhiei. Vestea asasinării arhiducelui a aflat-o
la Karlsbad, unde se afla cu soţia sa. Şocul suferit a fost foarte puternic : „Respiraţia mi se opri,
simţeam cum mă împrejmuieşte un acces de leşin, cum începe să se învârtească lumea cu mine..”
Participarea la Conferinţa de Pace de la Paris
Alexandru Vaida-Voevod a avut o contribuţie deosebit de importantă la înfăptuirea Unirii
Transilvaniei cu România. Pe 29 septembrie/12 octombrie 1918, la Oradea s-au desfăşurat
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lucrările Comitetului Executiv al Partidului Naţional Român. În cadrul acestora s-a hotărât ca
naţiunea română din Austro-Ungaria, „liberă de orice înrâurire străină”, să-şi aleagă „aşezarea ei
printre naţiunile libere”.
Rezoluţia Comitetului Executiv a fost citită de către Alexandru Vaida-Voevod în
Parlamentul din Budapesta pe 5/18 octombrie. Pe 1 decembrie 1918, a participat la Marea
Adunare Naţională de la Alba Iulia, unde cei 1228 de delegaţi aleşi ai românilor „din
Transilvania, Banat şi Ţara Ungurească” au votat Rezoluţia Unirii care „decretează unirea acelor
români şi a tuturor teritoriilor locuite de dânşii cu România”. După acest eveniment, Vaida
devine membru al Consiliului Dirigent, pentru a pregăti unificarea administrativă cu Vechiul
Regat şi s-a numărat între cei patru delegaţi ardeleni (alături de Vasile Goldiş, respectiv episcopii
Iuliu Hossu şi Miron Cristea) care au adus regelui Ferdinand I Rezoluţia Unirii pentru a fi
ratificată. El a fost numit ministru fără portofoliu în guvernul României, depunând jurământul la
21 ianuarie 1919.87 El a fost numit ministru fără portofoliu în guvernul României, depunând
jurământul la 21 ianuarie 1919.
Pentru cariera sa politică, pentru talentul său diplomatic, un moment deosebit l-a
constituit numirea sa în delegaţia României la Conferiţa de Pace de la Paris, care şi-a deschis
lucrările la 18 ianuarie 1918. Alexandru Vaida Voevod reprezenta Transilvania şi a avut un rol
deosebit, în cadrul delegaţiei române, pentru recunoaşterea internaţională a Unirii. Din propriile
sale mărturii şi din rapoartele amănunţite pe care i le trimitea la Sibiu lui Iuliu Maniu, prieten şi
în acelaşi timp preşedintele Consiliului Dirigent, pe care îl informa amănunţit, aflăm că îi cerea
instrucţiuni, dar şi sfaturi pentru unele probleme interne. La un moment dat I. Maniu îi reproşa că
scrisorile lui erau prea lungi şi Vaida i-a răspuns că voia să-l informeze exact şi pe larg cu toate
problemele pe care le întâmpina la Paris. 88 El era conştient că pentru a putea să-şi formeze o
opinie corectă, Maniu avea nevoie de toate informaţiile posibile, nu de esenţa lor. Pe de altă
parte, la 14 iulie 1919, Vaida îl ruga pe prietenul său să-i păstreze rapoartele, dar "închise" pentru
că voia să le folosească "pentru stabilirea cronologiei, dacă ar ajunge lucrul la polemie". Maniu a
adunat aceste rapoarte spre beneficiul reconstituirii exacte a unor momente cruciale din istoria
noastră. La 1 septembrie 1919 el scria lui Vaida Voevod că era "nepus de mulţumitor" pentru
"scrisorile atât de interesante şi pline de informaţii preţioase pentru mine şi de mare valoare
pentru judecarea în viitor a lucrurilor". Vaida a continuat să-i scrie dataliat.
Raportul datat 1 august 1919 avea zece file în care se relata activitatea zilnică a
semnatarului începând cu 26 iulie: vizite la mareşalul Foch, la generalul Lerond, la Eduard
Beneş, la delegaţia grecească, discuţii cu ceilalţi delegaţi români, primiri de ziarişti etc. Ni se
relevă astfel o primă caracteristică a diplomatului Vaida Voevod: munca, zbaterea neobosită
pentru îndeplinirea obiectivelor propuse-risipirea impresiilor defavorabile României;
recunoaşterea drepturilor ei. În aceeaşi scrisoare, din 1 septembrie, Maniu îşi exprima "toată
admiraţia" pentru activitatea lui Vaida, pentru "insistenţa" şi "sârguinţa" depusă. El se arăta chiar
îngrijorat de sănătatea prietenului său din cauza programului deosebit de încărcat şi îşi exprima
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recunoştinţa pentru aceste eforturi. Dârzenia în apărarea demnităţii ţării a fost o altă caracteristică
a diplomaţiei lui Vaida Voevod. El scria cu amărăciune că marile puteri au desconsiderat deseori
interesele statelor mici. El cerea să se adopte o poziţie demnă chiar şi faţă de francezi, care
tărăgănau evacuarea Banatului.
Un accent deosebit a pus Vaida Voevod pe propaganda în presă, de la om la om, prin
conferinţe pentru a crea o imagine favorabilă României. După unele aprecieri propaganda ar fi
fost chiar principala contribuţie a lui la promovarea şi afirmarea intereselor româneşti la Paris.
Într-adevăr din memorii şi din rapoartele sale reiese că a avut grijă să întreţină cele mai bune
relaţii cu ziariştii francezi, britanici, americani, mergând până la cumpărarea celor care se pretau
acestor gesturi dar întâlnind şi jurnalişti care se mulţumeau cu o masă. El nu a ezitat să
folosească şi presa de stânga. Astfel, delegaţia şvabilor din Banat a fost dusă şi la redacţia
ziarului "L'Humanité", condus de viitorul lider comunist Marcel Cachiu, întrucât unul dintre
şvabi, Franz Timon, era socialist şi a primit dreptul de a-şi prezenta dezideratele în coloanele
acestei gazete . Cea mai mare realizare în acest sens rămâne însă înfiinţarea unui birou de presă
la Berna, condus de Nicolae Petrescu Comnen, menit să combată propaganda maghiară. Cu toată
zgârcenia pe care o arăta I.I.C. Brătianu, Vaida Voevod l-a convins de utilitatea propagandei şi
acestea a acceptat crearea unui birou de presă şi la Paris, condus de Mircea Djuvara. Vaida
Voevod era convins de rolul crescând al propagandei în relaţiile internaţionale şi aprecia că
România trebuia să-i acorde atenţia cuvenită. El a trimis în ţară spre documentare, ziarişti
britanici şi americani, a editat broşuri şi a dat interviuri. 89
Pentru a-şi atinge scopul atrăgea atenţia asupra României, satisfacerea revendicărilor sale,
Vaida Voevod nu s-a dat înapoi nici de la montarea unor poziţii ale presei. Astfel, constatând că
francezii nu sunt impresionaţi decât de "pericolul german" el a declarat ziarului "Le Matin" că
saşii au cerut Conferinţei de Pace un teritoriu autonom, că vor să constituie o "marcă germană".
Afirmaţia îşi avea sursa într-un articol de ziar, care cerea întradevăr autonomie administrativă.
Întrucât conducătorii saşilor au protestat, arătând că nu aveau o legătură directă cu Conferinţa
păcii, Vaida recunoştea acest bluff într-un raport către Maniu şi cerea toate articolele prin care
saşii aprobau decizia Conferinţei de a impune protecţia minorităţilor şi de a avea autonomie.
Vaida Voevod spera ca memoriul său şi ziarele saşilor să fie studiate de ministrul de externe
francez Pichon şi chiar de Clemenceau.
Având mare încredere în posibilităţile de convingere prin sistemul "de la om la om" şi
prin conferinţe, el a "cultivat" o serie de personalităţi franceze şi britanice. Între altele, Vaida
Voevod a fost încântat de conferinţele Elenei Văcărescu la Paris şi a cerut să fie trimise alte vreo
zece asemenea conferinţe care să pledeze cauza României.
Viaţa politică internă. Ultimii ani de viaţă.
Lider marcant al Partidului Naţional Român, Vaida este numit ministru de stat pentru
Transilvania în primele guverne după Marea Unire. În alegerile de la începutul lunii noiembrie
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1919, primele pe baza votului universal, PNR a obţinut 169 mandate de deputat şi 76 mandate de
senator , cel mai mare număr dintre partidele participante. Nici un partid nu a reuşit să obţină
majoritatea mandatelor pentru a susţine un Consiliu de miniştri, astfel că se impunea formarea
unei coaliţii.
În acest sens, pe 25 noiembrie 1919 s-a format Blocul Parlamentar. Iniţial, regele
Ferdinand l-a solicitat pe Iuliu Maniu să prezideze noul guvern, însă acesta a refuzat pe motiv că
nu vorbea suficient de bine limba franceză, limba oficială a Conferinţei de Pace de la Paris. În
realitate, fruntaşul ardelean nu dorea să-şi lege numele de semnarea Tratatului cu Austria, a cărui
tergiversare dura de mai bine de şase luni. Prin acesta, Marile Puteri urmăreau să-şi creeze baza
legală pentru a interveni în treburile interne ale României, sub pretextul supravegherii modului
cum erau respectate drepturile minorităţilor naţionale.
Deşi era un diplomat de carieră şi aprecia mai mult dreptul forţei decât forţa dreptului.
Alexandru Vaida Voevod nu dorea pentru România "o stare de nesiguranţă de drept". El scria lui
Iuliu Maniu, la 15 octombrie 1919 că dacă România nu semna tratatul cu Austria, nu era "nici un
rău pentru noi, în ceea ce priveşte raporturile noastre diplomatice cu alţii". 90 El constata, însă pe
bună dreptate, că rămâneau fără o reglementare a situaţiei graniţelor, a despăgubirilor, a
comunicaţiilor. El afirma că în raporturile dintre state dictează tot forţa. Nu se putea însă să
constate că "tot atât de adevărat e că armata, ca bază, nu poate înlocui forţa morală isvorâtă dintro stare de drept" . Sprijinit pe acest ultim argument era de acord cu intransigenţele lui Brătianu
care a permis în atitudinea de respingere a semnării tratatului cu Austria. "Tactica lui Brătianu scria la 15 octombrie 1919-a fost excelentă. Dacă ar fi transigat pierdeau prestigiul ca ţară şi nu îi
aduceau pe Aliaţi acolo încât acuma sunt aplicaţi să discute cu noi". El conchidea că era
momentul ca România să discute cu Aliaţii şi cerea dispoziţii în acest sens.
În cele din urmă, pe 1 decembrie 1919, noul guvern este alcătuit sub conducerea lui
Alexandru Vaida-Voevod, vicepreşedinte al PNR, în timp ce Iuliu Maniu şi-a păstrat funcţia de
preşedinte al Consiliului Dirigent. Pe 29 decembrie, Parlamentul ratifică legile prin care se
consfinţea Marea Unire. Pe 10 ianuarie 1920, primul ministru a fost nevoit să plece în străinătate
pentru a obţinea recunoaşterea internaţională a actelor unirii. Astfel, el nu şi-a mai putut exercita
prerogativele, iar în locul său a rămas Ştefan Cicio Pop. Vaida nu a mai reuşit să revină în
fruntea guvernului său, căci manevrele politice ale lui Ion I.C. Brătianu au determinat căderea
acestuia.91
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Neputând face faţă problemelor cu care se confrunta România şi negăsind sprijinul
necesar în PNŢ, Alexandru Vaida-Voevod a demisionat pe 9 noiembrie 1933. Recunoscând că
tactica sa „a dat greş” şi că „în politică greşelile nu se iartă”, Vaida a demisionat şi din funcţia de
preşedinte al partidului pe 21 noiembrie. În locul său l-a propus pe Iuliu Maniu, însă acesta a
refuzat, din motive care „sunt de domeniul intereselor superioare ale ţării şi ale acestui partid”.
Maniu l-a propus pe Ion Mihalache, iar delegaţii au acceptat în unanimitate. Treptat, susţinerea
lui Vaida-Voevod pentru politica regelui a determinat despărţirea sa de PNŢ. Pe 25 februarie
1935, el îşi fondează propriul partid, Frontul Românesc, prin care va sprijini măsurile autoritare
ale şefului statului. Va deveni unul dintre cei mai apropiaţi colaboratori, prin care Carol al II-lea
îşi va legitima regimul autoritar. Din 1938, Vaida este numit consilier regal, apoi este ales
preşedinte al Adunării Deputaţilor (9 iunie 1939 - 5 septembrie 1940). Mai mult, între 20
ianuarie - 22 iunie 1940, regele Carol al II-lea îl numeşte la conducerea Frontului Renaşterii
Naţionale, „unica organizaţie politică în stat”, sub comanda supremă a regelui Carol.
Evenimentele politice ulterioare au determinat ieşirea lui Alexandru Vaida-Voevod de pe
scena politică. Pe 24 martie 1945 este arestat de autorităţile comuniste, iar în 1946 este pus în
arest la domiciliu la Sibiu, unde îşi petrece restul vieţii, până la moartea sa în 1950, la vârsta de
78 de ani. Mormântul lui Alexandru Vaida-Voevod se află lângă zidul dinspre nord al Bisericii
dintre Brazi din Sibiu.
Alexandru Vaida Voievod rămân una din cele mai importante personalităţi româneşti la
sfârşitul secolului al XIX lea şi începutul secolului XX prin eforturile sale permanente pe plan
politic şi diplomatic, apreciat atât în ţară cât şi afară aşa cum vedem şi din presa vremii, ziarul
”Times” scriind: “Dr. Alexandru Vaida Voevod, deşi încă relativ tânăr şi puţin cunoscut în
Europa occidentală, a jucat de mult un rol important în Europa sud-estică, şi în special în politica
Ungariei. Când Românii din Transilvania simţeau întreaga forţă a opresiunii maghiare el a fost
dintre cei dintâi lideri ai politicei transilvănene. Un bărbat de un caracter demn şi independent,
posedând calităţi alese şi o inteligenţă politică rară, a fost capabil să se împotrivească tuturor
sforţărilor autorităţilor maghiare de a-l intimida sau de a-l discredita. Înzestrat cu o mare abilitate
oratorică, a devenit un orator elocvent în româneşte, ungureşte şi nemţeşte."
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Abstract. Romanian monarchy is a form of government more complex. The history of
this small dynasty is an integral part of our people. King Michael, the young king brought his
country for a short period of glory he needed. In a confusing time he managed to pull Romania
in World War II and to provide stability it needed. His expulsion from his own country was not
the end of our monarchy, just a dark stage until His return in the early 90s.
Keywords: Romanian monarchy, King Michael, House of Hohenzollern-Sigmaringen,
Marshal Ion Antonescu
Mihai I al României, simbolul unităţii statului român, se naşte la 25 octombrie 1921 la
castelul Foişor de la Sinaia92, într-o României monarhică, considerată mândria Balcanilor. El este
fiul legitim al regelui Carol al II lea şi al reginei-mamă Elena, nepotul regelui Ferdinand şi al
Reginei Maria precum şi strănepotul reginei Victoria a Marii Britanii. Naşterea sa a fost vestită
în toată ţara prin salve de tun, moment care a marcat întărirea instituţiei monarhice conferindu-i
stabilitate şi continuitate. Mihai, al doilea moştenitor pe linie directă în ceea ce priveste
succesiunea la tron, a avut o copilărie marcată de neînţelegerile permanente dintre părinţii săi.
Carol al II-lea nefericit în căsătoria sa cu prinţesa Elena a Greciei, realizată în culisele
Palatelor Regale Europene93 de către mama sa Regina Maria, care a dorit pentru copii săi cele
mai bune conexiunii cu familile dinastice, îşi ignora adesea fiul, în timp ce regina-mamă Elena,
confruntându-se cu un soţ infidel, s-a dedicat în întregime unicului său fiului său. Tatăl Carol,
viitorul rege, întâlnind-o pe Elena Lupescu, se hotărăşte să renunţe la tron, dreptul său dinastic
din naştere, pierzându-şi toate privilegile regale şi să plece în străinătate alături de noua sa
amantă, Duduia.
Mâniat de decizia pe care primul său fiu a propus-o şi confruntându-se şi anterior cu o
serie de răzvrătiri din partea sa, Regele Ferdinand este nevoit să-şi modifice testamentul, în urma
căruia tânărul prinţ Mihai devine noul rege al Romaniei, în timp ce tatăl său rămâne un simplu
cetăţean, Carol Caraiman, care locuia cu ibovnica sa la Paris. Viitorul rege şi-a petrecut o parte a
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copilărie sale la Siania, alături de mama şi bunici săi. “Eram la Pelişor, regele era foarte
boolnav, nu imi amintesc foarte mult”94”. Momentul morţii lui Ferdinand, datorită cancerului
intestinal din 1927, produce o serie de schimbări în ceea ce priveşte situaţia internă a României.
Ţara avea un succesor, însă acesta era în vârstă de doar şase ani, motiv pentru care s-a constituit
un cadru legal, regenţă, formată din Principele Nicolae, fratelel lui Carol al-II-lea, Patriarhul
Bisericii Ortodoxe Române Miron Cristea şi Gheorghe Buzdugan. Micul rege pleacă de la Siania
spre Bucureşti împreună cu regina-mamă Elena şi este întâmpinat la sosirea sa de către Ionel
Brătianu. În momentul în care Mihai este proclamat rege, la o vârstă fragedă, membri regenţei
depun jurământul de credinţă în faţa parlamentului, iar întreaga garnizoană jură credinţă noului
rege95. La fiecare întrunirea oficială acesta era însoţit adesea de mama sa, care îl încuraja şi îl
sfătuia în priviţa ceremonialului. “Foarte vag imi aduc aminte, când ieşeam în public cu mama
mea, imi spunea să dau mâna cu cutare sau cu cutare96”.
Criza politică, socială şi economică survenită după moartea regelui Ferdinand a creat
premisa reîntoarceri lui Carol al-II-lea din exil. Carol Caraiman revine în ţară la 6 iunie 1930 cu
sprijinul ţărăniştilor şi a unei părţi din armată. Regele îşi aminteşte că cea care i-a adus vestea
despre reîntoarcerea tătălui său, a fost Regina Elena. “Mama a fost cea care a venit să mă anunţe
că tatăl meu se întorsese. Îmi amintesc că era în mod vizibil tulburată. Cât despre mine, am
simţit că mi se strânge inima la simplul gând că aveam să îl cunosc pe bărbatul care o făcea să
sufere atâta şi câteodată să plângă97”. Una dintre condiţiile pe care Carol trebuie să le
îndeplinească pentru a fi din nou rege era aceea ce a renunţa la iubita sa Elena, însă dupa ce este
investit, Duduia revine în ţară alături de Carol, moment în care regina-mamă este exilata, iar
Mihai, copil fiind este silit să aceepte să-şi viziteze mama doar de două ori pe an. “Bucuria mea
cea mai marea fost de câte ori puteam sa o văd 98”. Unii dintre politicienii vremii şi-au exprimat
în mod direct sentimentele pe care le nutreau pentru revenirea lui Carol, primul ministru Maniu
cerându-i acestuia să-şi asume rolul de regent,însă este nevoit să demisioneze într-o perioadă
relativ scurtă, menţionând faptul că a depus un jurământ de credinţă faţă de regele său Mihai 99 şi
de Regenţă . Presa vuia de la primele ore ale dimineţii, prima pagină prezentând amănunţit
revenirea lui Carol la Bucureşti. Guvernul lui Gh. Gh. Mironescu a avut misiunea de a anula
legile din ianuarie 1926, prin care Mihai era numit rege al Românei, declarându-se că
succesiunea la tron îi revine principelui Carol, fiind primul descendent pe linie directă al regelui
Ferdinand. Prima măsură pe care a adoptat-o Carol odată cu revenirea sa, a fost aceea de a-şi
detrona propriul fiu, proclamându-se rege sub titlul de Carol al-II-lea iar lui Mihai acordându-i
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titlul de Mare Voievod de Alba-Iulia100. Pentru noul principe moştenitor, începe cea de-a doua
etapă din copilăria sa, prima sa domnie încheindu-se într-un mod brutal, acum Mihai se
confrunta cu un tată care încerca să-şi impună propria voinţă politică şi cu lipsa mamei care i-a
fost întotdeauna alături. Mihai pe parcursul celor zece ani petrecuţi lângă regele Carol al-II-lea
îşi însoţea întotdeauna tatăl la ceremoni de deschidere, depuneri de jurâmânt, implicându-se pe
cât îi era permis unui copil în viaţa politică a viitoarei sale moştenirii.
Începând cu 1940 România începe să sufere un eşec, pierde teritorii foarte importante,
Basarabia în favoarea URSS, nord-estul Transilvaniei în favoarea Ungariei şi Cadrilaterul în
favoarea Bulgariei, ţara resimţind şi o presiunea din partea regimurilor totalitare, în special al
Uniunii Sovietice.
Deciziile pe care regele Carol al-II-lea le-a adoptat au dus într-un timp scurt la prăbuşirea
regimului său. Mihai îşi aminteşte despre o întrevedere între mareşalul Ion Antonescu şi tatăl
său, în care acesta îi cere să renunţe la tronul său. “Când Antonescu i-a cerut să abdice ceva
fundamental s-a schimbat în viaţa mea”101. În acest mod începe a doua domnie a regelui Mihai I
al României, care avea să dureze doar şapte ani, odată cu anul 1940 şi cu abandonul regelui
Carol. Situaţia politică nu se schimbase foarte mult, în ceea ce priveşte factorul de decizie.
Puterea executiva îi aparţinea mareşalului Ion Antonescu şi miscării legionare, iar pe plan extern
Romania acorda sprijin politic şi economic Germaniei hitleriste. În momentul în care Mihai
repreia frâiele ţării sale îşi încheiase studiile şi îşi finalizase examenul de bacalaureat.
Regele Mihai era preponderent împedicat de mareşal să ia decizii în plan politic 102, însă
acest lucru nu l-a oprit ca împreună cu mama sa, Regina Elena, sosită în România imediat după
ce Carol a fost obligat de împrejurări să renunţe, să schimbe regulile Casei Regale, deschizând
publicului porţile Pelesului şi reducând fastul.
România intră în război în anul 1940, iar Mihai afla această vestea de la Radio BBC 103,
Antonescu luând decizia de unul singur fără a se consulta în prealabil cu vreun om politic. Elita
politică românească împreună cu Regele Mihai s-a opus decizilor luat de mareşal cu vehemenţă,
încercând să sublinieze greşeala imensa a mareşalului în ceea ce priveşte implicarea ţării într-un
astfel de conflict, în timp ce campania din est complica şi mai mult relaţiile României cu
celelalte ţări din Europa de vest, în special cu Anglia şi Statele Unite. Una dintre cauzele
principale care au determinat conflictul dintre Mihai şi Antonescu a fost implicarea României
alături de cauza germană în război împotriva Uniunii Sovietice, însă mai iritant era amestecul
mareşalului în problemele Casei Regale 104.
Tânărul rege era nevoit să se întâlnească cu o serie de şefi de stat, printre care şi
Mussolini si Hiler. Majestatea Sa povesteşte că protocolul îi cerea sa facă acest lucru, însă el ca
şef de stat şi reprezentant al unei monarhii de tip occidental nu era încântat. În luna octombrie a
100
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anului 1941, regina- mamă i-a comunicat lui Mihai Antonescu că doreşte să facă o vizită la
Florenţa, ministerul de externe nu s-a opus, însă i-a sugerat Majestăţii Sale să o însoţească.
Guvernul a aranjat astfel că familia regală să călătorească prin Germania, primind în ultima clipă
o invitaţie pe care nu o puteau refuza, şi anume de a dejuna alături de Fuhrer 105. Această situaţie
era puţin stânjenitoare, fiindcă regina mamă Elena îl vizitase în urmă cu un an pe Hitler, într-un
cadru neprotocolar, iar regele se afla în imposibilitatea de a refuza invitaţia, fiind obligat de
împrejurări să se gândească cum va explica întrevederea sa guvernelor occidentale. 106 Atmosfera
dejunului a fost una tensionată, regina vorbea fluent limba germană, iar Fuhrerul părea distant
faţă de rege. Mihai I nu poate uita că în urmă cu un an Hitler a susţinut faptul că noul suveran era
mult prea tânăr şi că ar trebui să fie ghidat în arta politică de mareşalul Antonescu 107. „Nu puteai
să ai o conversaţie normală cu Hilter, nici la nivelul simplei politeţi. Când ajungea la un subiect
care interesa, vedeai că ochii încep să-i sticlească, vorbea mult, agitat. Nu ştiu cum se comporta
în discuţile particulare, în cele oficiale vroia să impresioneze cu orice preţ. Dacă erai atent, îţi
dădeai seama că vorbeşte cu patimă despre lucrurile pe care le puteai citi în orice jurnal
nazist”108. „M-a impresionat în sensul periculos, avea o expresie pe faţă foarte neplăcută, pe
când Mussolini dincolo era ca toţi italieni, nu am avut o impresie foarte speciala nici de la
el”109.
Regele Mihai I a încercat să scoată România din război în condiţii umane, ceea ce a
reprezentat începutul unei acţiuni susţinute, de a reda românilor statutul lor liber şi independent
precum şi de ai asocia puterilor occidentale 110. Majestatea mărturisesşte că “toată populaţia
României, nu mai putea să suporte războiul”111.
Pregatirea ieşiri României din război a început la sfarşitul anului 1942 şi sistematic în
1943. Maniu împreună cu Brătianu erau adepţi ideii că România nu trebuie să continue războiul
pe teritoriul rusesc, iar ieşirea unei ţări dintr-un război presupune o procedură mult mai
complexă, scopul finit era acela de a elibera Basarabia ce se afla pe teritoriu rusesc, practic s-a
mers mult prea departe. În timp ce “Antonescu ţinea să-şi acopere pînă la capăt promisiunea
către Hitler. Or, noi trebuia să împiedicăm realizarea tocmai a acestui mod obstinat de a vedea
lucrurile”112. Decizia înlăturării mareşalului şi a scoaterii României din Război a luat-o
împreună cu Maniu şi Brătianu, în încercarea de a pune la punct un plan cât mai realist, aveau
nevoie de prudenţă, fiindcă nu voiau să pericliteze relaţia dintre Antonescu şi Hilter, relaţie care
era privită dintr-un unghi diferit de cei doi actori politici. Pe rege îl frământa sentimentul că în
loc să îşi atingă obiectivul vizat alătuiri de oameni politici loiali săi, ei tindeau să se îndepărteze
tot mai mult de acesta. Regele se vede nevoit să cedeze, atunci când din partea aliaţilor soseşte
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un comunicat în care i se cere să-i aduca pe socialişti şi comunişti în cadrul grupului lor. Aceasta
nu era doar o sugestie ci o decizie, un ordin, regele nu conştintiza în acel moment puterea pe care
Moscova începea să o exercite asupra comuniştilor români, gândindu-se că “ei nu reprezintă
nimic, sînt doar cîteva sute de oameni 113”. Regele povesteşte mult mai târziu despre faptul că la
BBC si la Vocea Americii existau discursuri precum “ieşiţi din război ori altminteri nu vă veţi
mai putea arăta faţa în lumea civilizată 114”,răspunsul nostru fiind unul afirmativ Româniai dorea
acest fapt motiv pentru care solicita sprijinul aliaţilor.
Mareşalul Antonescu a refuzat iniţiativa scoaterii României din război, iar planul
oamenilor politici, Maniu, Brătianu, Titel Petrescu a fost zădărnicit. În momentul punerii sale în
aplicare la 26 august, cele trei personalităţi politice nu erau de găsit, fiecare dintre ei ”plecaseră
în diferite locuri-n-a fost chip să dau de vreunul115”. În aceste condiţi Regele se vede nevoit să ia decizia de al convinge singur pe mareşal. Antonescu continuă să refuze, motivul fiind faptul că
”şi-a dat cuvîntul de onoare de ofiţer în faţa lui Hitler că o să mergă cu el pînă în pânzele albe şi
că fără aprobarea lui Hitler el nu retrage trupele de pe front 116”. Procesul acesta a fost discutat şi
în alt cadru, cu doamna Kollontay, ambasadoarea Rusiei la Stockholm, însa regele nu cunoaşte
detalii acestei întrevederi fiindcă nu a fost înştiinţat niciodată. Condiţiile stabilite de Antonescu
păreau a fi mai bune decât cele negociate de grupul adevers, însă acesta aştepta permisiunea lui
Hitler, rămînîndui loial până la final. În timpul dialogului cu regele la care era prezent şi
generalul Sănătescu, mareşalul a declarta că nu poate pleca “şi să lase ţara în mâna unui
copil”117. Aproximativ după o oră de negocieri regele încheie întrunirea prin fraza care avea să
încheiei cariera mareşalului: “Dacă lucrurile stau aşa, atunci nu ne mai rămâne nimic de
făcut118”. Episodul numit de istoricii lovitura de stat de la 23 august 1944 s-a petrecut, iar acum
grupul oamenilor politici ai vremii împreună cu regele erau preocupaţi de formarea noului
guvern, menit să scoată România dintr-o alianţă nepotrivită.
În decursul aceleiaşi seri s-a prezentat la palat von Kilinger, ambasadorul Germaniei, care
aflase despre arestarea lui Antonescu, un nazist idealist, care credea cu stoicism în cauza
fuhrerului119. A doua zi, după momentul arestării lui Antonescu, a început bombardamentul
asupra oraşului, noul guvern având doar o noapte la dispoziţie să se pregătească pentru
consecinţele deciziei sale. Lupta condusă de către rege împotriva comunisului şi a guvernului
condus de Groza, susţinut de sistemul sovietic a fost una acerbă timp de aproximativ trei ani
până la plecarea regelui în exil. Despre aceşti ani tensionaţi, care au marcat profund evoluţia
statului român în perioada dintre 1944-1947, regele spune că „au fost ani grei, obositori, cu
puţine satisfacţii, şi în ceea ce mă priveşte, şi în ceea ce priveşte ţara. Eram tânăr. Am învăţat
repede să renunţ la mine însumi. Problemele ţării erau prea multe şi prea complexe ca să-mi
mai rămână timp de gândire pentru persoana mea. Maturizarea s-a produs rapid şi în mod
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dureros, pentru că aproape toate chestiunile care mă solicitau păreau să nu aibă ieşire. Şi
uneori nici nu aveau. În această perioadă au fost date lovituri decisive încercărilor noastre de-a
reinstala, în drepturile ei tradiţionale, democraţia” 120. „M-am gândit adesea la aceşti patru ani,
războiul a distrus nu numai bunuri materiale. A distrus bunul cel mai important al individului,
încrederea în valorile în care crezuse pînă atunci. Comunişti au fost întotdeauna puternici în
perioadele de confuzie”121.
Regele mărturiseşte cu regret că începând cu anul 1945 România împărţea aceeaşi soartă
cu a unui stat ocupat, situaţia era tensionată, iar „atmosfera politică era irespirabilă 122”,în timp ce
situaţia reală era total opusă, ţara nu era învinsă, lumea trăia într-o eternă confuzie şi nu era
lasată să se lămurească. Aceesta a resimţit prezenţa sovieticilor în toate palierele politice, prin
încercări repetate de a se implica în totalitate acolo unde existau fisuri în viaţa noastră. România
era „un organism social obosit. Procesul de stabilizare a economiei naţionale era zădărnicit de un
număr din ce în ce mai mare de manifestaţii. Activitatea instigatorilor nu mai putea fi controlată.
Sabotajele, provocate cu ştirea şi sub supravegherea sovieticilor, erau puse în seama aşa-ziselor
forţe reacţionare ale ţării”123. Regele simţea o ameninţare din partea Moscovei, însă a rămas în
ţara chiar daca acţiunile acesteia legate de România erau ilegale, fiind vorba despre majoritatea
acţiunilor de după 1945. Prin intermediul crizei regale provocate regele dorea să atragă atenţia
poporului în ce primejdie se află. „Trebuia să mă desolidarizez de orice acţiune a guvernului.
Ţinta principală a fost atinsă. Ţara şi-a dat seama ca n-am nimic de-a face cu comunismul şi că
lupt împotriva lui. Pe Aliaţii din vest greva mea i-a deranjat. Şi ei voiau linişte, pentru ca pe
fondul liniştii de la noi să-şi consolideze relaţiile cu Sovietele. Am observat că nu totdeauna
liniştea e bună. Oamenii o vor fie cînd nu trebuie, fie împotriva altora” 124. Din acel moment
poziţia lui Mihai I ca rege era ameninţată. În seara de 29 decembrie 1947, regele este chemat de
urgenţă la Bucureşti de către Groza, menţionând faptul că doreşte să discute cu Majestatea sa o
chestiune de familie. Ajuns în casa din şoseaua Kiseleff soseşte Groza însoţit de Dej spunându-i
regelui „Am venit să discutăm despre un divorţ amiabil” 125, Groza încercând să explică că statul
roman nu mai avea nevoie de monarhie, aceasta reprezentând o formă învechită de guvernare
care împiedică „democratizarea şi modernizarea ţării 126”. După ce i-a înmânat actul oficial prin
care se cerea demisia sa Groza a replicat, „ţara a fost învăţată să va iubească. De-acum o s-o
învăţăm să ne iubească pe noi”127. Aceea a fost clipa în care regele a „înţeles că nu se mai poate
face mare lucru. Am citit documentul şi m-am întors în salon. Am încercat să tratez cu cei doi în
termeni raţionali. N-a fost chip să ne înţelege. De fapt, Constituţia pe care eu o invocam încetase
de mult să mai aibă o putere asupra lor. Au recurs la şantaj. Mi-au comunicat că, tergiversânduse semnarea actului, locuitorii Bucureştiului îşi vor da seama că aici se întâmplă ceva deosebit,
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iar ei, membrii guvernului adică şi comuniştii, vor fi nevoiţi, pentru a contracara orice formă de
opoziţie, să execute peste o mie de studenţi dintre cei ce fuseseră arestaţi în ultimul an. 128”.
Aceste arestări s-au petrecut progresiv, mulţi dintre ei erau arestaţi pentru greva din ‘45, iar alţii
aparţineau diferitelor partide politice, ele reprezentau un mod de a îndepărta rezistenţa
anticomunistă. „Viaţa lor fusese pusă în mâinile mele, nu puteam să-mi iau o asemenea
răspundere faţă de ţară”129.
Regele Mihai a ales astfel abdicarea, calea sacrificiului se sine, a luat decizia corecta pe
care doar un adevarat om politic este capabil să o susţină, nu-şi putea sacrifica poporul pentru un
capriciu personal. Cedând şantajului regimului comunist a fost nevoit sa plece, iar peste statul
roman s-a aşternut încet secera si ciocanul. În decursul zilei de 3 ianuarie, împreună cu reginamama Elena, părăsea peronul garii Siania. Regele îşi aminteşte şi astăzi faptul că peronul era gol,
acolo erau prezenţi doar câţiva militari întorşi cu spatele la el, aşteptând să urce în vagonul
trenului regal, însă în clipa în care trenul se pregătea să plece regele a observat cum unul dintre
soldaţi a întors privirea către el cu ochii înlăcrimaţi, realizând ca monarhia va continua să
trăiască chiar daca el este silit să plece în astfel de condiţii 130 din “ţara pe care a luat-o cu
împrumut “131.
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Abstracto: El ciudad Chiscau fue mencionada en documentos ya en el siglo XVI ,situado
en la depresion Beius,el condado Bihor,en el Queen River.Tiene una rica historia,sino tambien
una gran cantidad de leyendas muy antiguas y trajes populares.
Palabras clave: etnografia, folklore, Beius, Chiscau, villancicos, folk.
Localitatea Chişcău situată în depresiunea Beiuşului, pe râul Crăiasa, este o localitate cu
o bogată istorie. Atestată documentar încă din secolul al XVI-lea, a fost locuită neîntrerupt, în
ciuda condiţiilor de mediu nu tocmai prielnice. Chişcăul, ca de altfel întreaga zonă a Beiuşului, a
făcut parte dintre teritoriile care au dezvoltat o puternică feudalitate românească, care s-a impus
într-o oarecare măsură în relaţiile cu statul.
La începutul secolului al XVII-lea, în zonă încep exploatările de minereu de fier,
Chişcăul devenind în scurt timp un centru metalurgic important pentru aceea vreme. Din punct
de vedere administrativ, localitatea Chişcău ţine de Domeniul episcopesc romano-catolic,
locuitorii ei fiind în ceea mai mare parte iobagi ai domeniului. Odată cu înfiinţarea bisericii
greco-catolice, Chişcăul devine parte componentă a domeniului episcopesc român unit.
Economia localităţii este o economie mixtă, cu accente mai mari pe creşterea animalelor şi
meşteşuguri. Ocupaţiile de bază ale localnicilor nu s-au schimbat în timp, doar că acum accentul
se pune pe turism.
Casele tradiţionale din Chişcău 132 erau construite din lemn şi pământ, acoperite cu paie
sau şindrilă. Temelia era din piatră de râu, peste care se aşezau perechi de bârne (cununi) în plan
orizontal. Ele erau prinse la colţuri în muşcături sau chiotori rotunde. În general acest tip de
bârne erau ne-fasonate. Atunci când bârnele pereţilor erau fasonate, erau prinse în stilul coadă de
rândunică. Uneori pereţii casei erau lipiţi cu chirpici. Uşile şi ferestrele erau încadrate cu
canaturi groase. Casele erau acoperite cu paie sau şindrilă. Dacă primele locuinţe de suprafaţă
aveau o încăpere, în secolele XVII-XVIII apar case cu două încăperi. În secolul al XIX-lea se
generalizează casele cu trei încăperi: camera de dormit, tinda şi camera de curat. Pe toată
lungimea dinspre curte (ocol) a casei se întindea târnaţul deschis. Acoperişul casei era în general
în patru ape. La casele acoperite cu şindrilă şi mai târziu la cele acoperite cu ţiglă, apare
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acoperişul în două ape. Podeaua casei era făcută din pământ bine bătătorit (vatră). Pentru încălzit
şi gătit avem cuptorul de pământ, aşezat de obicei în tindă. Mobilierul locuinţei era în întregime
din lemn. Era format de obicei din masă, laviţe, uneori şi scaune, câte două paturi în fiecare
cameră, podişorul şi blidarul în tindă. În camera de curat paturile erau aşezate simetric, pe lângă
pereţii casei, uneori în mijloc o masă şi laviţe. La capătul patului se afla de obicei lada de zestre.
Pereţii camerei erau împodobiţi cu icoane şi blide pe care erau aşezate ştergare ţesute în război,
împodobite cu decoraţiuni. Pe paturi erau aşezate perne, feţe de masă, straie ţi învelitori
confecţionate în casă. Anexele gospodăriei erau şura pentru animale şi atelierele meşteşugarilor
acolo unde era cazul. Şura urma acelaşi model constructiv ca şi casele. Avea o încăpere mare,
bârnele nu erau fasonate, erau acoperite cu paie sau ferigă amestecată cu paie.
Fierăria nu a evoluat structural foarte mult din perioada dacică. Plan rectangular, cu
cuptorul într-un colţ. Pe o fundaţie de piatră de râu se aşezau bârne dispuse orizontal, închegate
cu chiotori drepte sau în coadă de rândunică. Acoperişul era în patru ape iar învelitoarea din
şindrilă. Într-un colţ, lângă uşă era cuptorul, clădit din piatră de râu. Atelierul era dotat cu un foi
din piele de cal, acţionat cu piciorul. Nelipsite erau două nicovale şi un vas cu apă pentru călit
fierul. Bineînţeles nu puteau lipsi din inventarul unui fierar cleştii, ciocanele, barosul, diverse
chei, pile şi tăietoare de şoroafe 133. Atelierul a devenit parte a gospodăriei.
Portul popular
Costumul tradițional femeiesc
Costumul femeiesc tradiţional purtat în zonă se integrează şi el unităţii morfologice a
costumului românesc în general. În formele sale vechi, acest costum se mai purta doar în satele
din jurul Pietroasei, respectiv Chişcău, Stânceşti, Brădet până în urmă cu jumătate de secol. El
era compus dintr-o piesă de bază, o cămaşă lungă de la umeri până sub genunchi, deci nu
formată din două bucăţi spătoiul şi poalele, formulă introdusă mai târziu şi generalizată în zonă.
În faţă se purta o zadie – catrinţă şi ea rezonând în unitatea costumului românesc. „Croiul
cămăşii lungi se realiza din dreptunghiuri de pânză ţesută în casă, doi laţi pentru pieptul cămăşii,
un lat pentru spate şi câte un lat pentru mâneci. Sub braţ se introducea un petic de pânză,
triunghiular broschiţă sau lărgitură, care dădea lejeritate mânecii. Piesele componente erau
încreţite laolaltă pe fir de aţă groasă, formând gâtul sau gulerul cămăşii, peste care se adăuga o
bentiţă îngustă, cu cusături geometrice decorative. La încheieturile mâinii mâneca era încreţită
sub un pumnar îngust. Peste creţuri, pe o porţiune de 10-15 cm, se realiza cusătura decorativă pe
fire numărate, scăfătura lată, tivită cu colţuri de cipcă sau cu o fodră îngustă. Compoziţiile
ornamentale ale cămăşii bătrâneşti se raportau întotdeauna la liniile de croi, fiind subliniate de
broderia dantelată a cheiţelor, care mascau cusăturile de îmbinare. Ornamentul fin, discret, de la
guler, era armonizat cu şirul lat de pui pe brâncă, cusături decorative de-a lungul mânecii sau cu
şirul peste cot, realizat de-a latul mânecii. Motivele geometrice, roata, cocârla, calea rătăcită,
133
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căliţa fără gătat, pana etc. erau brodate cu fitău alb la cămăşile feteşti sau năbrasc, adică fir
răsucit alb-roşu sau roşu-vânăt, la cămaşa bătrânească. Marca de vârstă o dădeau nu numai
culorile, ci şi amplitudinea decorului brodat…”.
Cămaşa a căpătat şi conotaţii rituale sau de profilaxie magică, precum: „În cazul unor
epidemii, ca măsură de profilaxie magică se confecţiona «cămaşa ciumii», lucrată într-o singură
seară, de la asfinţitul soarelui până la miezul nopţii. Nouă bătrâne torceau fuiorul de cânepă,
ţeseau pânza şi coseau cămaşa pe care o descântau de molimă şi apoi o duceau şi o lăsau la
hotarul satului ca «dar pentru ciumă» (orice epidemie fiind considerată ca «pui» al ciumii), cu
putere de a înlătura toate bolile şi necazurile comunităţii întregi”.
Noua variantă cu spătoi şi poale în locul cămăşilor lungi respectă în general structurile de
croi şi cele ornamentale ale vechii cămăşi, cu decoraţiuni pe piept şi pe spetezele umerilor. La
spătoi apar totuşi două variante de deschidere pentru îmbinare, la unele cu gura spre piept, la
altele cu gura spre spate. Aplicaţiile de broderii pe dantele sau fodră de la guler, de la pumnari,
mânecile încreţite, bufante induc şi ideea asimilării unor formule ale costumului medieval de
curte.
Poalele ce completau spătoiul în costumul femeiesc erau confecţionat din 4-6 laţi
încreţiţi, cel puţin în varianta mai târzie de sfârşit de sec. XIX, ca şi gacile largi la bărbaţi,
rezultat al unor influenţe foarte probabil cu aceeaşi sorginte. Puternic încreţite sus, erau prinse în
pumnată, iar jos se desfăşurau într-o suită de fodre dantelate. În faţa poalelor se purta zadia –
catrinţa, formulă arhetip venind din preistorie, oricum comună costumului românesc în general.
Costumul tradiţional bărbătesc
Piesele principale ale costumului bărbătesc au fost, în timp: cămaşa, cojocul, sumanul,
gacile, cioarecii, zadia, bituşa, opincile, cuşma, clopul. Cămaşa bărbătească tradiţională cu
mâneca largă fără pumnari, încheindu-se la gât în creţuri pe un şnur cu a fost înlocuită cu o
cămaşă cu pumnari brodaţi ce prindeau creţurile mânecii bufante, cu guler înalt la gât, brodat, şi
cu platcă brodată pe umeri ca şi pieptul de asemenea brodat, dar şi ornamentat cu şiruri verticale
de bumbi de sticlă colorată, cumpăraţi din comerţ. Cămăşile pentru bărbaţi erau diferenţiate pe
vârste, cele fecioreşti fiind mai puternic ornamentate. Copiii până la 5-6 ani purtau cămăşi lungi,
până sub genunchi.
Cioarecii erau din ţesătură îngroşată în dube, venind pe un tipar arhaic dacic, strânşi pe
picior, cu un prohab în faţă, cu cusăturile marcate uneori cu postavuri colorate. În sezonul cald se
purtau izmene lungi, înlocuite în a doua jumătate a sec. XIX cu izmenele largi, cu brăcinar, croite
din 5-6 laţi, preluate pe filiera ungurească şi slovacă, şi de aici, purtate doar în zona de vest a
ţării. În faţă, peste gaci, bărbaţii purtau şi ei zadie. Piesa care personalizează mai accentuat
costumul bărbătesc în zonă era cojocul, de aceea asupra lui vom reveni. În cazul costumului
popular local din Chişcău, o piesă de prestigiu era sumanul, venind şi el dintr-o veche tradiţie
dacică.
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Cojocul tradiţional din Chişcău se diferenţiază oarecum de celelalte tipuri de cojoace (în
număr de 4 tipuri) Toate au aproximativ aceeaşi tipologie; sunt fără mâneci, sunt relativ scurte,
se deschid în faţă, au spatele confecţionat dintr-o singură bucată de piele iar faţa din două „aripi”,
unite cu spatele prin cusături verticale sub braţ. Cele purtate în zona Chişcăului sunt cojoace
„cohăneşti”, adică de la „Cou” (Vaşcău), centru de confecţionare şi zonă de utilizare. Au modele
distincte pentru fecior şi fată. Ornamentaţia este împărţită în mai multe câmpuri comune tuturor,
cu conţinuturi specifice pentru fiecare câmp. Acestea sunt: partea din faţă formată din cele două
aripi, ornamentate de sus până jos, buzunarele decorative, deci nefuncţionale, câte unul de
fiecare parte, aşezate în josul aripilor, sub braţ, un câmp ornamental ce acoperă sub braţul,
cusăturile ce leagă „aripile” cu „spinarea” şi spatele cojocului cu un singur câmp ornamental
coerent. Purtarea cojocului era condiţionată de vârsta purtătorului. Tocmai prin conţinutul lor
iniţiatic, prin simbolica sexuală inculcată, el putea fi purtat doar începând cu adolescenţa, când
purtătorul avea deja potenţialul exprimat de simbolica ornamentată. Copiilor le era interzisă
purtarea cojocului tradiţional, înlocuit cu un pieptar de o altă morfologie.
În momentele peţitului, de importanţă unică în stabilirea actului matrimonial, cojocul
devenea nu doar o piesă de port ci un substitut simbolic al purtătorului, exprimându-i calităţile
ce-l fac apt pentru abordarea actului matrimonial. Când mergea în peţit, feciorul îşi lăsa cojocul
în casa fetei. Dacă fata a doua zi îi scotea cojocul în târnaţ, înseamnă că nu-l dorea de soţ. Dacă-l
lăsa în casă, însemna că cererea în căsătorie era acceptată134. Funcţia simbolică, prevalând asupra
celei practice, determina purtarea cojocului atât iarna cât şi vara.
Corelaţia dintre purtător şi cojoc e subliniată şi de faptul că, odată adoptat în adolescenţă,
cojocul nu va putea fi înstrăinat sau abandonat niciodată. La moarte, el trebuie îngropat cu
proprietarul. Nu putea fi moştenit decât eventual după realizarea unui ritual de exaugurare. La
nuntă, prezenţa cojocului era obligatorie, atât pe mire cât şi pe mireasă. La moartea cuiva
apropiat, participanţii la funeralii îşi întorc cojocul pe dos, semnificând abolirea propriilor funcţii
vitale exprimate prin simbolica virilă a cojocului.
Folclorul
Imaginarul şi mentalităţile ţăranului român au creat un folclor bogat. Ciclurile vieţii,
oamenii, faptele, locurile, mai precis, triada spaţiu – mediu – timp, alături de o bogată imaginaţie
au produs un folclor de mare valoare, un fel de istorie nescrisă a locurilor.
Obiceiuri de iarnă
Cele mai frumoase obiceiuri de iarnă din Chişcău sunt colinzile, car variază ca tematică
de la naşterea lui Isus până la activităţi agricole sau „fete de măritat, peţit, nuntă” În această
parte se numesc corinzi, nu colinde ca în alte părţi ale ţării, se spune că cetele „merg a corinda”
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şi nu că „merg cu colindul135 Copii aveau „corinzi”, scurte, uşor de învăţat, în care vesteau
sărbătoarea, urând gazdelor belşug, sănătate şi viaţă cât mai lungă, în versuri pline de haz şi
veselie, iar răsplata lor se făcea în daruri: colaci, nuci, mere; acum din ce în ce mai des, bani:
„Puică neagră bagă-n sac
Scoală gazdă dă-mi colac,
Nu mi-l da mic
Că mi-i frig,
Dă-mi-l mare
Bine-mi pare:
Cât rotiţa plugului
Umple straiţa pruncului.”
De Crăciun, feciorii din sat ieşeau la colindat, ei se adunau în cete având în fruntea lor un
„birău de corinzi”, care era ascultat şi respectat de toată ceata. Colindatul începea de la un capăt
al satului, trecându-se pe la fiecare casă, până dimineaţa. În curte se cânta colinda:
„Deschide uşa creştine
Că venim din nou la tine,
Drumu-i lung şi-am obosit
De departe am venit, ... ”.
În casă, ceata era primită de gazde care pregătiseră pe masă colacul special pentru acastă
ocazie. Sub faţa de masă se puneau boabe de grâu şi de porumb care dimineaţa erau date
păsărilor şi vitelor, pentru a fi sănătoase tot anul. Dacă gazda avea fată de măritat, era rostită
corinda fetei: „Lero, fiică, dragă fiică,/ Dimineaţă te-ai sculat,/ Şi pe cap te-ai pieptănat,/ Si pe
faţă te-ai spălat,/ Cofă în mână ţi-ai luat,/ Şi la mare-ai alergat,/ Apă-n cofă ţi-ai luat,/ Şi-napoi
ai înturnat”. aici corinda se incheia cu urări de fericire: „Apucă june cununa,/ Cununa-te-ai cu
dânsa,/ Cununie pe vecie,/ Şi-o chită de busuioc,/ Dă doamne fichii noroc,/ Şi-o chită de iarbă
creaţă,/ Dă-i doamne fichii viaţă”.
Urmează alăduirea (dăruirea) colacului, prilej cu care sunt rostite oraţii în care se descriu
muncile agricole, făcându-se urături pentru noul an. Mai nou alăduirea se face în bani, bani pe
care îi ia „birăul de corinzi”,şi pe care la sfârşit, îi împarte între membrii cetei. După alduit,
muzicanţii cântau, iar oamenii jucau dansuri bătrâneşti. La plecare se cânta din câteva versuri:
„Rămâi gazdă sănătoasă / Şi-ncă noi cu dumneavoastră / Şi la anul să trăiţi / Şi pe noi să ne
primiţi”. Cu aceasta, ceata de colindători pleca la altă casă; veselia şi voia bună ţinând trei zile.
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Există multe obiceiuri legate de Crăciun; dintre toate, cel mai bine păstrat, cu multe
elemente de străveche tradiţie, comun tuturor satelor din zonă şi care poate fi văzut în fiecare
iarnă pe uliţele acestor sate, este fără îndoială turca. Cu Turca (sau Capra) umbla un grup de
feciori neînsurati, petrecareti, si un „birau” sau „graitor”, conducatorul alaiului. Turca aparea sub
forma unei masti viu împodobite, cu cap de lemn acoperit cu blana de oaie sau de alt animal, cu
coarne de vita sau de berbec, de care atârnau prime (panglici) si clopotei. „Maxilarul inferior”
era mobil („clampane dupa duba”). Corpul turcii era acoperit cu o pânza rosie sau o bitusa
realizata din tot soiul de petice, lunga si larga, de care erau agatate fâsii colorate de hârtie
creponata.
Turca era un personaj cu rol mut, mutenie compensata însa prin dans si pantomima,
deosebit de expresive, cât si prin situatiile conflictuale în care era pusa (cu corindatorii si cu
spectatorii), în timpul deplasarii „de la o casa la alta”, ea ciondanindu-se cu „colegii”, speriind
copiii, ciupind fetele etc. Alte „personaje” erau „biraul” (graitorul), „casierul”, „caii”,
„crâjmarul”, „jindarii”, „dobasii”, „hididisii”, corindatorii (cei care cântau) 136. Un alt spectacolcolind era Viflaemul, cu caracter religios. Ceata de corindatori era compusa din „graitor”, cei trei
crai de la Rasarit, pruncul Iisus, Iosif, Maria, muzicanti, Îngerul Vestitor, pastori, „casier” etc.
Cei trei crai erau îmbracati mai „nialcos”, mai stralucitor, în alb - Îngerul, iar ceilalti purtau
costume populare peste care se încingeau prime tricolore. Din recuzita nu lipsea „grajdul” în
miniatura al Nasterii Domnului. Ca scene si continut, Viclaimul seamana mult cu Steaua. Steaua,
pluguşorul, Sorcova, Mersul cu boobteaza se practicau de asemenea şi se practică şi astăzi 137.
Obiceiuri de nuntă
Momentele esenţiale ale nunţii sunt următoarele: peţitul, chematul la nuntă, cununia,
ospăţul de la casa miresei, ospăţul de la casa mirelui, învălitul miresei, cinstirea miresei. Un
element important, dar de dată mai recentă este încredinţarea (logodna) care are loc îndată după
peţitul fetei. Aşa după cum se ştie peţitul După de feciorul primeşte încuviinţarea fetei că doreşte să
se căsătorească cu el, acesta se îmbracă frumos şi merge la părinţii fetei, să o ceară în căsătorie138.
Dacă părinţilor fetei le place de fecior, îi invită şi pe părinţii băiatului la ei acasă, „să se înţeleagă”.
Peţitul se face numai duminica după-amiaza. Familia tânărului apelează la un grăitor, „un om bun
de gură”, care să mijlocească peţitul între cele două familii. În oraţia grăitorului, tânărul apărea ca
„un vânător care urmăreşte o căprioară”, toată acţiunea este amplasată într-o lume mitică. Dacă
acum răspunsul se dă pe loc, înainte se amâna pentru o dată ulterioară. Înainte vreme, în satele din
zona Beiuşului, feciorul de însurat la plecarea din casa fetei, „uita cojocul în casă”. După 3 – 5 zile
de la data când avusese loc peţitul, flăcăul trecea pe la casa fetei, de obicei pe înserate. În cazul în
care cojocul era atârnat pe stâlpul de la prispa casei însemna că fata, ori părinţii ei nu erau deacord
cu căsătoria. Flăcăul intra în curte îşi lua cojocul, fără să se facă de râs.
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Când cojocul nu era scos pe prispă însemna că cererea era acceptată, putând începe nunta.
La peţit se stabilea viitori nănaşi (naşi), chemătorii, bucătăreasa, data nunţii, precum şi muzica, de
asemenea se precizau în detaliu toate bunurile pe care urmau să le primească tinerii după căsătorie.
Urma încredinţarea, făcută odată cu peţitul. În ziua aleasă părinţii şi rudele feciorului, conduşi de
un bărbat mai vârsnic, numit grăitor, se duc la casa viitoarei mirese. Ei „explicau” în termeni
metaforici motivul vizitei, având loc un moment vesel presărat cu tot felul de glume la adresa
„căprioarei”, dar şi cu o critică aspră la adresa celui care în loc de căprioară a adus o „capră” (de
obicei o femeie bătrână îmbrăcată în haine zdrenţuite, cu faţa vopsită cu funingine). După acest
moment este adusă viitoarea mireasă, naşiilor revenindu-le sarcina „încredinţării tinerilor”. Naşul
lua o naframă în care erau legate două inele, boabe de grâu şi ramuri de busuioc; lega pentru
moment mâinile tinerilor zicând: „să fie curaţi ca aurul, frumoşi ca busuiocul şi buni ca boabele de
grâu, să fie harnici şi cu credinţă unul către altul”. Cu trei săptămâni înainte de nuntă, preotul făcea
în biserică strigările, care reprezentau înştinţarea sau anunţarea publică, fiind menite să descopere
piedicile care ar fi putut să apară şi să strice căsătoria : „ n. feciorul lui nn. s-a încredinţat cu n.
fiica lui nn. şi vor să păşască în taina sfântă a căsătoriei. Care dintre dumneavoastră ştie vreo
piedică oareşcare între cei doi s-o aducă la cunoştiinţa maicii noastre bisericii !”. Cu o săptămână
sau două înainte de nuntă chemătorii, cu steaguirimfrumos împodobite, uneori călare parcurgeau
uliţele satuluii, chemând la nuntă.
Desfăşurarea nunţii urma reguli bine stabilite. Alaiul, cu muzicanţi, cemătorii cu steagurile,
naşii şi mirele în frunte pleca la casa miresei. Alaiul pornea de la casa mirelui spre casa mieresei
având în frunte „stegarul” care dădea tonul la joc şi veselie aplecând steagul într-o parte şi în alta.
În poarta casei miresei îi aşteptau pe nuntaşi, grăitorul miresei, iar între el şi grăitorul mirelui se
incingea un dialog spontan, presărat cu multe glume între cei doi:
„– Ce căutaţi pe la noi, ori v-aţi rătăcit ?
– Noi suntem 99 şi mi căutăm unul, şă fim 100!
– Omul pe care îl căutaţi nu este aici !
– Atunci, daţi-ne un pahar de pălincă că ni-i sete!
– Apoi asta v-om da că sunteţi de omenie ! ”.
Urma, între cele două alaiuri un dialog în urma căruia era adusă mireasa frumos gătită,
după ce în prealabil fusese adusă, o fetiţă, apoi o babă urâtă îmbrăcată în zdrenţe şi cu funingine pe
faţă. Urma masa de la mireasă şi despărţirea acesteia de casa părintească; versurile prin care
mireasa îşi lua rămas bun sunt emoţionante. În comuna Vârciorog se rostesc versurile:
„Vrunză verde de alună/ Ia-ţi mireasă ziua bună/ De la fraţi, de la surori,/ De la grădina cu flori. /
De la maică de la tată / De la pomii din ogradă/ De la merii cei cu mere,/ De la verii cei cu vere,/
De la prunii cei cu prune,/De la neamurile bune.”

54

www.revistahiperboreea.com

După acest moment, urma iertăciunea, mirii stăteau cu faţa la răsărit, mireasa stând pe o
perină pentru ca viaţa ei să fie plăcută şi uşoară ca perina cea moale. Iată un model de iertăciune
din satul Subpiatră (judeţul Bihor):
„Măiculiţă draga mea/ Cât am fost în casa ta/ De ti-am făcut întristare/ Rogu-te să-mi dai iertare/
Amu vremea mi-o venit/ Şi ceasul de despărţit/ Şi rup rându dintre fete/ Ca şi trandafirul verde/
Punu-mi brâncuţa în brâu,/ Rămas bun tătuţa meu/ Punu-mi brâncuţa pă uşe/ Rămas bun măicuţă
dulce;/ Rămas bun fraţi şi surori/ Şi tu grădină cu flori/ Creşteţi flori cât gardurile/ Şi vă bată
vânturile/ Ca pe mine gândurile/ Şi vă bată vânt de şes/ Ca pe mine gând de mers;/ Şi vă bată
gând de luncă/ Ca pe mine gând de ducă”.
După iertăciune, părinţii miresei luau pâinea şi sarea tatăl de o parte iar mama de altă parte,
punându-le mai întâi pe capul mirelui, apoi pe capul miresei, îi binecuvântează zicând:
„Dumnezeu cel prea-ndurat/ Să vă binecuvânteze/ Cu pâine şi cu sare/ Cu darul fiiinţei sale;/ Cu
tot binele/ Din roua cerului/ Şi grăsimea pământului !”
În urma acestor cuvinte de binecuvântare, sarea şi pâinea le-o dădeau lor, după care întregul
alai se îndrepta spre biserică. Ajunşi în ograda bisericii, mirii se prind de braţ şi alături de naşi,
părinţi şi rude apropiate, se apropie cu emoţie de uşa bisericii, unde îi întâmpină preotul. După ceşi mărtuisesc dragostea care-i uneşte, binecuvântaţi de preot, intră în biserică unde se va săvârşi
Sfânta Taină a Cununiei. În timpul cununiei religioase mirii stau pe o bucată de pânză albă, de
obicei ţesută în casă de mireasă. Se zice că cel care păşeşte întâi pe pânze respctivă va fi cârma noii
familii.
Mireasa trebuie să aibă grijă deosebită ca să nu-i cadă cununa în timpul slujbei cununiei,
aceasta interpretându-se ca un semn prevestitor de rău. Se crede de asemenea că atunci când
miresei i se face rău în biserică nu e un semn bun pentru sănătatea şi bunul mers al viitoarei familii.
După cununie, urma etapa a doua a nunţii: intrarea miresei în noua familie. Era momentul să se
arate ataşamentul întregii colectivităţii faţă de tânăra familie, aflată la început de drum. Când
ajungea la poarta mirelui, mireasa era întâmpinată de cei din casă. Aici o aştepta soacra ce sta lângă
o masă pe care se afla un blid (farfurie) cu grâu şi un colac. Grăitorul miresei lua cu mâna câteva
boabe şi le arunca de trei ori în sus. Arunca apoi în sus colacul, pe care un copil din preajmă avea
grijă să-l prindă, ca să nu cadă cumva pe pământ, această cădere ar fi fost semn rău. În timp ce toţi
nuntaşii cântau „hora miresei”, mireasa înconjura masa de trei ori, după care se oprea în faţa
soacrei. Aceasta o întreba:
„- Ce- mi aduci, fata mea ? / - Pită şi sare şi câte –s sub soare !”
sau „- Pită şi sare şi toate câte –s pă pământ ”!
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Se intra în casă, nuntaşii se aşezau la mese, în frunte mirii, lângă ei naşii, părinţii şi rudele,
iar în continuare ceilalţi nuntaşi. Spre miezul nopţii, avea loc ultimul element esenţial al
ceremonialului nupţial, „învălitul miresei”, pieptănatul „nevestesc”. Miresei i se scotea cununa şi i
se făcea conciul (cocul), marcând trecerea ei în rândul nevestelor. Nuntaşii cântau „hora
învălitului”, un cântec ritual ale cărui versuri vorbeau de trecerea de la portul „fetesc” şi
„fecioresc” la cel „nevestesc” şi „bărbătesc”, marcând definitiv trecerea la o altă stare socială –
familia. Printre multe versuri ale „horei învălitului” sunt şi acestea:
„ Răchită- mpupită / Nevasta- i învălită./ Răchită cu creastă,/ Mireasa-i nevastă”.
Următorul moment al nunţii era numit „ cinstirea miresii” sau „ jocul miresii”.Spre miezul
nopţii grăitorii fac semn muzicanţilor să înceapă „jocul miresei ”. Prima oară joacă mirii, căteva
dansuri, apoi mirele se aşează la locul lui în timp ce mireasa continuă, pe rând, a juca cu naşul şi cu
ceililţi nuntaşi. „Nevasta”este jucată, pe rând, de toţi nuntaşii, câteva învârtituri doar, fapt pentru
care este răsplătită cu daruri e constau în ponevi de lână, ştergare ţesute, valuri de pânză, bani.
Şezătoarea
Toamna şi iarna, după ce se terminau muncile agricole, începând cu luna fetele şi feciorii
organizau şezătorile asociindu-se câte 10-20 de personae şi stabilind gazda unde urmau să se
adune. În unele sate, locul şezătorii se anunţa din timp, pentru a nu fi mai multe odată. În alte
localităţi, ele se ţineau lanţ în fiecare seară, la altă casă. Pentru a oferi condiţii dintre cele mai
bune pentru desfăşurarea şezătorii, fiecare participant, de comun acord cu gazda, îşi stabilea
contribuţia: petrolul pentru lampă, lemnele pentru foc şi numărul de fuioare ce urmau a fi toarse
de fete, în clacă sau acasă, ca dar pentru încăperea pusă la dispoziţie. După căderea întunericului,
fetele se pregăteau să plece în şezătoare, luând cu sine lucrul ce-l aveau de făcut: furcă pentru
tors, cusături de la diverse piese de port popular, dantelă sau împletituri. În timpul lucrului fetele
povesteau, cântau, spuneau ghicitori şi vorbeau despre „ce s-a mai întâmplat în sat” Acestea
ţineau de obicei mult după miezul nopţii.
Legendele
Legendele au la bază fie întâmplări adevărate, fie plăsmuiri ale imaginaţiei oamenilolr, la
fel ca basmele. Ele se spun pe la şezători sau în alte circumstanţe. Legendele istorice ţin de
anumite momente care au marcat viaţa comunităţii. O astfel de legendăîn Chişcău este legenda
Tătăroaia. Se spunea că demult au venit dinspre apus, adică dinspre Oradea mare, căpcăunii. Ei
erau ca sălbaticii, mâncau carne crudă, mâncau inclusiv pe oameniui pe care-i întâlneau în drum
şio pe copii lor. De aceea de prin părţile aceste, toţi au fugit din calea lor. Mai târziu zioceau
bătrânii că au venit alt popor, căruia îi ziceau tătari şi iar au fugit oamenii din calea lor în păduri
adânci. În locul numit tătăroaia care-i cel mai înalt loc de fânaţ al satului Brădet, s-o stabilit o
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tătăroaică cu doi feciori într-o peşteră lângă vârful acelui loc. De aici se vede toată ţara
Beiuşului139.
O altă legendă extrem de interesantă este o variantă locală a Meşterului Manole; legenda
Glagorului. Nişte meşteri făceau o mănăstire departe de sat, dar orice făceau ziua, noaptea se
dărâma. Atunci a visat maimarele lor că nu vor putea termina măsurătorile până nu vor ziid
muierea care va veni prima cu mâncare la ei. Şi numai ce a văzut că vine muierea lui, Sofia. Cum
Sofia avea prunc de ţâţă, s-a rugat să vină ploaie şi furtună s-o întoarcă din drum. Nevasta fiindui credincioasă nu s-a întors din drum. După ce a ajuns la mănăstire cu mâncarea, meşterii au
zidit-o. Ea a început să plângă, ruigându-i să o lase că are prunc la ţâţă care-i în ciupă şi păita în
cuptor. Degeaba s-a rugat că ei au zidit-o de vie, pita s-o ars în cuptor iar pruncul o murit. Din
prunc s-o făcut o pasăre şi-o venit la mănăstire şi-o tot strigă pe Sofia. Pasărea este făcută din
pruincul Sofiei şi se numeşte în locurile noastre Glagor. Ea vine primăvara şi cântă: „Sofio,
Sofio, pita-n cuptor, pruncu-n ciupă! Şi dacă-l asculţi bine, parca aşa zice în cântecul lui” 140.
Legendele cu uriaşi, mume ale pădurii şi alte personaje mitilogice sunt coune în regiune.
Pentru fiecare sat este o variantă locală. Din acest punct de vedere, foarte interesantă este
legenda Mumei Pădurii. Ea începe astfel:
Era la Chişcău, un om pă care-l chema Dunciu. Aista să ocupa cu făcutu scărilor dă urcat în
pod. Într-o vară s-o vorbit cu un vecin să margă amândoi în pădurea dă brad în locu numit
„Ciungi”. Dunciu i-o zâs vecinului că el mere mai dă vreme să facă foc la colibă, să ducă apă,
să strângă lemne pă sară, că le trabă păstă noapte. Apoi, cum s-o întâmplat cum nu, că vecinu
lui Dunciu nu o mai vinit pă sară cum le fu vorba. Şi-o vinit o ploaie, dă numa cura, nu alta.
Într-un târziu, noaptea, o auzât Dunciu nost´ pă cineva vinind..
- Hu, mă, hu ! Hu, mă, hu ! dă mai multe ori.
Dunciu, crezând că-i ortacul său, o început să strâge şi el:
- Hu, mă, hu ! Crezând că s-o fi rătăcit; că era negură şi ploaie.
Şi-o strigat unu cătră altu până ce zgomotu s-o auzât mai aproape. Deodată aude vojoind
pădurea dă credeai că să rupe tăţi brazii. Şi să şi trăzeşte în gura colibii cu mama pădurii. Era o
muiere măroacă tătă păr, din creştet până-n pământ şi ros cum freca pământu. Şi pă brânci era
cu păr. În brânca stângă avea ceva ca o coasă. Ceva sculă ca o secure, poate că cu scula aciie
omora prada şi o mânca. Apoi gura era ca la moarte, cu dinţii mari şi rari. Şi cum o intrat în
gura colibii s-o pus pă prag şi Dunciu văzu că-i obosită. Dunciu o înnebunit, nu altă...
Mama pădurii udă şi obosită, plină de frig, cum o dat de căldură, de la focu pă care-l făcusă
Dunciu lângă colibă, o aţipit; atâta cât i-o trebuit lui Dunciu să se strecoare pă lângă ie şi să
fugă. Mai auzâsă el de mama pădurii demult că ar mai fi văzut-o şi alţii că aşe ar fi povestit
bătrânii.
Mama pădurii după iel...
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- Dunciu mneu şi dragu mneu, mândru fusăşi şi mărsăşi ! Cum te scăpai nu te mâncai!... şi tăt
aşe în urma lui până aproape dă sat. L-o părăsât când o ieşit din pădure. Când o ajuns acasă,
Dunciu o-nceput să povestească la tăţi. S-o pus pă pat şi nu s-o mai sculat că l-o apucat
frigurile141.
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Lista ilustrațiilor

Fig. 1 Costumul tradițional femeiesc (Muzeul La Fluturi din Chişcău)

Fig. 2 Cojocul tradiţional din Chişcău
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