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Ágnes R. Várkonyi

Ágnes R. Várkonyi s-a născut la Salgótarján în 1928. Şi-a început studiile 
universitare în 1947, la Universitatea Pázmány Péter (redenumită din 1950 
Universitatea Eötvös Loránd), Facultatea de filozofie, specializarea maghiară–
istorie–arhivistică, unde şi-a dobândit diploma de licenţiat în filosofie în 1951. 
A considerat drept meşteri ai săi pe Bernát Kumorovitz L., István Hajnal şi Emma 
Léderer. După absolvire a devenit colaborator a Institutului de Ştiinţe Istorice a 
Academiei de Ştiinţe Maghiare, apoi a fost desemnată şef al departamentului de 
istorie medievală, respectiv istorie modernă. În 1960 a dobândit statutul de candidat 
în ştiinţele istorice, iar în 1971 îşi dobândeşte diploma de doctor. 

A părăsit Institutul de Ştiinţe Istorice în 1983, când a fost numită profesor 
universitar, şef al catedrei de istorie medievală şi modernă timpurie maghiară din 
cadrul Facultăţii de filozofie al Universităţii Eötvös Loránd. A ocupat acest post până 
în 1998, în 1999 primeşte titlul de profesor emerit. Până în 1995 este membru în 
Comitetul de Calificări Ştiinţifice, iar până în 1996 preşedintele Fundaţiei Contele 
Imre Mikó, a cărei membru a rămas până în ziua de azi. Între 2001 şi 2004 este 
reprezentant în adunarea generală a Academiei de Ştiinţe Maghiare. Este ales 
membru în Comisia de Ştiinţe Istorice a Academiei de Ştiinţe Maghiare, respectiv 
în Comisia Athenaeum.

În 2007 este ales membru corespondent al Academiei de Ştiinţe Maghiare. 
Este ales membru corespondent al Royal Historical Society. I s-a acordat premiul 
Széchenyi de grad I. (2000) şi Crucea de grad mediu a Ordinului Republicii Ungaria 
(2003). Este membru în Cercul Profesoral Batthyány şi a fost ales preşedinte al 
Societăţii Epocii Moderne Timpurii. A devenit şi colaborator în redacţia revistei de 
specialitate Századok (Secole).

A clarificat evoluţia relaţiilor dintre aspiraţiile politice ale marilor puteri europene 
şi ale Ungariei în decursul a celor 150 de ani în care a avut loc formarea imperiului 
lui Carol Quintul şi încheierea războiului de succesiune spaniol, arătând unele 
conexiuni noi, esenţiale. În formularea acestor observaţii s-a bazat pe rezultatul 
cercetărilor mai vechi şi foarte noi şi pe cantitatea însemnată de surse pe care 
le-a descoperit ea însăşi. A demonstrat faptul că pacea westfalică care a desemnat 
principatul Transilvaniei ca fiind unul dintre pilonii echilibrului dintre marile puteri 
europene, a determinat aspiraţiile de independenţă maghiare de la Zrínyi la Rákóczi. 
De fapt acesta a fost documentul pe care s-a bazat Zrínyi în grandioasa sa pledoarie al 
cărui scop era să determine ţările europene la – mult tărăgănata – alianţă în vederea 
alungării turcilor. A demonstrat că prin reformele sale financiare şi de guvernare, 
prin politica sa de stimulare a aspiraţiilor sociale, prin reacţia promptă la schimbările 
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din Anglia şi Olanda şi îndemnând la alianţa statelor din regiune, Rákóczi a dorit să 
creeze o alternativă pentru dezvoltarea principatului vizavi de opţiunea oferită de 
puterea absolutistă a Imperiului habsburgic. Aplicând metode interdisciplinare a 
creat lucrări de excelenţă în cadrul istoriei ştiinţelor şi a fost iniţiatoarea introducerii 
în ştiinţele istorice autohtone a domeniului istoriei ecologice.

Horn Ildikó
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Interviu

Doamnă profesoară, când şi cum v-aţi întâlnit prima dată cu conceptul de 
istorie ecologică? Ca domeniu de cercetare, pe de o parte şi ca un domeniu 
ştiinţific care părea important şi interesant pentru dvs. personal, pe de altă 
parte?

Interesantă întrebarea. Contactul meu cu această ştiinţă este destul de aparte. 
Am cunoscut această concepţie înainte de a se forma într-o ştiinţă, dar importanţa 
acelui prim contact s-a conştientizat doar în momentul familiarizării cu domeniului 
ştiinţific propriu-zis.

Istoria ecologică (Environmental History), ca ştiinţă de sine stătătoare şi-a câştigat 
legitimitatea în 1986, în cadrul celui de-a nouălea Congres Internaţional de Istorie 
Economică de la Berna. Unul dintre specialiştii în istorie economică, istorie, 
economie participanţi a pus întrebarea: cum s-au relaţionat în trecut oamenii la 
fenomenele naturale. Întrebarea a fost urmată de diferite răspunsuri, idei, propuneri, 
contestaţii şi concepţii. Adică, confuzie, haos, surprindere imensă şi o curiozitate 
care o întrecea. S-a descoperit repede că sursele de informare sunt nelimitate şi 
ne arată unele aspecte nestudiate până acum ale trecutului. O lume până atunci 
necunoscută ni s-a dezvăluit: o lume care abordează convieţuirea omului cu natura, 
practica de gestionare a naturii a societăţii de-a lungul secolelor. S-a văzut că natura 
este unul dintre personajele până acum ignorate, dar foarte importante ale istoriei, 
poate chiar cea mai importantă, ea fiind un personaj omniprezent. Premisele 
acestei concepţii au o istorie de sute de ani. Vocabularul specific, conceptele sale 
au început să apară încă în secolul al XIX-lea, în legătură cu discursul despre 
consecinţele revoluţiei industriale şi a industrializării rapide. Acestea apar şi în 
dezbaterile ştiinţifice care au dus apoi la apariţia legilor pentru protecţia pădurilor 
şi a mediului înconjurător, a legilor pentru prevenirea inundaţiilor din diferitele ţări. 
Bazele concepţionale ale acestui domeniu s-au pus în secolul al XX-lea cu ajutorul 
metodelor de cercetare şi pe baza teoriei cunoaşterii a ştiinţelor care studiază natura 
şi a ştiinţelor naturale şi umane. Legitimitatea sa este dată de un şir de lucrări care 
s-au ocupat de factorii naturali şi înainte de formarea disciplinei, ca relaţiile dintre 
climă şi vreme, catastrofele naturale, produsele agricole, marea şi uscatul, zonele 
muntoase şi de câmpie sau practicile de acomodare la acestea reflectate în tradiţia 
societăţii. Dezvoltarea extrem de rapidă a Environmental History (denumirea de 
istorie ecologică în limba maghiară a fost folosită prima dată de profesorul Géza 
Komoróczy (1937-)) se datorează influenţei deteriorării rapide a condiţiilor de 
mediu contemporane, a factorilor ecologici care dăunează sănătăţii şi cauzează 
dispoziţii proaste. Cercetarea în acest domeniu a fost stimulată de responsabilitatea 
care are în vedere consecinţele catastrofelor naturale – a ploilor acide, a tăierii 
pădurilor virgine, a exploziei de la Cernobil, a poluării nelimitate a Pământului şi 
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atmosferei, a distrugerii avuţiei naturale şi a încălzirii globale – a căror experienţă a 
avut-o omenirea recent. Astfel, în decursul a aproape unui sfert de secol de la acel 
memorabil congres de la Berna s-a dezvoltat un domeniu ştiinţific vast şi important, 
cu specializări, istorie proprie, dezbateri metodologice şi rezultate importante. Unul 
dintre rezultatele cele mai de seamă este demonstrarea faptului că dialogul dintre 
om şi natură s-a născut odată cu umanitatea.

Pentru mine a fost foarte interesant să îmi dau seama că eu am avut contact cu 
această ştiinţă cu mult timp înainte, pentru că eu am auzit deja acest dialog. Patria 
mea mai restrânsă este un orăşel aflat într-o depresiune, printre munţi, iar părinţii 
noştri ne-au dus foarte mult în excursii în pădurile din jurul oraşului. Am povestit 
de nenumărate ori cât de fascinată am fost ca mic copil de imaginea bătrânului 
tăietor de lemne de la marginea pădurii care îi vorbea copacului: „nu te supăra, dar 
trebuie să te tai. A trecut timpul tău, deja eşti foarte bătrân. Iar eu trebuie să trăiesc. 
Iartă-mă!”. Am fost curioasă să studiez credinţele oamenilor de la munte în general. 
S-a dovedit că de exemplu tăietorii de lemne din Stiria aveau aceeaşi discuţie cu 
copacul, înainte de a folosi toporul. Tot înaintând spre străfundurile istoriei am 
ajuns la miturile popoarelor preistorice. Acestea ne povestesc că copacii au suflet, 
în ei sălăşluiesc spirite, ţipă, dacă sunt tăiate, aduc necaz asupra comunităţii, dacă 
li se rup crengile. Tăietorul de lemne din Inászó, ca şi cel din Stiria sau Lituania 
se conformau unei tradiţii străvechi. Cu alte cuvinte, istoria ecologică este o ştiinţă 
tânără şi o concepţie străveche asupra lumii în acelaşi timp. Cum? Desigur, aş putea 
să vă mai povestesc.

Cât de important este faptul că această ştiinţă este una interdisciplinară, 
adică că practicarea istoriei necesită anumite cunoştinţe biologice, agricole, 
silvice şi desigur, avem şi ecologia?

Istoria ecologică este ştiinţa studierii proceselor de lungă durată ale convieţuirii 
şi interacţiunii milenare a naturii şi societăţii şi a interpretării sintetice a rezultatelor 
ştiinţelor sociale. În conformitate cu aceasta integrează experienţele, rezultatele 
diferitelor domenii ştiinţifice şi deduce propriile concluzii specifice din acestea. 
Faptul că dezvoltarea ştiinţelor are loc prin procesele continue de diferenţiere, 
specializare şi integrare este deja o axiomă a istoriei ştiinţelor. Istoria ecologică 
este din capul locului o ştiinţă interdisciplinară, necesită cunoştinţele diferitelor 
specializări, atât din domeniul ştiinţelor naturii, cât şi a ştiinţelor vieţii şi ştiinţelor 
umane. Din sursele sale de informare nu pot lipsi nici diferitele specializări ale 
ştiinţelor sociale ca istoria socială, istoria etnografică, istoria religiilor sau istoria 
economică, nici istoria artelor, istoria cartografiei, ideologia diferitelor ere sau lumea 
simbolurilor. Este specific, de exemplu, faptul că marele arheolog şi istoriograf 
maghiar, Flóris Rómer (1815-1889), călugăr de ordin franciscan a cutreierat în lung 
şi în lat munţii Bakony în anii 1850, a stabilit că există demonstrabil o corelaţie între 
păduri şi cota de apă a lacului Balaton, şi că florile Europei Centrale şi-au dat întâlnire 
toate în aceşti munţi. În timp ce istoria ecologică, prin integrarea diferitelor ştiinţe a 
ajuns la limitele acestora, şi format propriile specializări specifice. Acestea fiind, de 
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ex.: istoria climei, dendrologia, ecoetnografia, ecoteologia, studierea ecoregiunilor, 
etc. În general, prin utilizarea unor metode descriptive, comparative, reconstructive, 
prin studierea analitică a iconografiei, a procedurilor moderne de analiza textului, 
a miturilor, a credinţelor, istoria ecologică stabileşte unele fenomene, descrie unele 
procese cu privire la relaţia complexă şi interacţiunea societăţii şi a naturii, şi din 
acestea încearcă să formuleze unele legităţi, cum au predat timp de secole diferitele 
generaţii experienţele dobândite cu privire la gestionarea naturii, mecanismele de 
prevenire a calamităţilor naturale şi practica supravieţuirii.

În ce constă de fapt aceste specializări, de exemplu ecoteologia? Se ocupă 
de modul în care simbolurile naturii pot fi folosite în predici sau ceva mult mai 
filozofic?

Înseamnă şi asta, căci de exemplu în predicile din secolul al XVII-lea există 
numeroase exemple din natură. Şi în ultimul timp, studiind efectele micii ere 
glaciare asupra societăţii, istoricii care se ocupă de istoria climei au ajuns la nişte 
concluzii interesante bazate pe lângă altele şi pe textele predicilor contemporane. 
Însă ecoteologia este altfel, mai profundă, se ocupă de probleme teologice legate de 
relaţia dintre om şi natură, de cunoaşterea lumii transcendente, de unele aspecte ale 
liturgiei şi de informaţiile biblice. Este mai puţin cunoscut că un om de ştiinţă maghiar 
excelent, Emánuel Löw (1854-1944), şef rabinul comunităţii evreieşti din Szeged şi 
botanist a scris o lucrare despre importanţa botanică şi medicinală a plantelor din 
Biblie (Die Flora den Juden). Această lucrare în limba germană a devenit cunoscută 
în toată lumea. De curând, profesorul Dezső Surányi (1947-), agrobotanist a scris 
despre plantele din Biblie. Sau de exemplu experienţa şi gândirea abstractă, ideile, 
credinţa şi reacţiile acestora se pot urmării clar în istoria trandafirilor. Caius Plinius 
Secundus (23-79 d.Hr.) descrie trandafirul roşu ca o plantă medicinală şi un simbol 
al valorii, care are efecte de contractare a rănilor, de potolire a sângerării, estompează 
durerea de cap, atenuează diareea şi este bun şi împotriva muşcăturilor de câine, 
totodată dă claritate gândurilor şi întăreşte îndrăzneala din suflet. Creştinismul a 
preluat valorile raţionale şi abstracte ale acestei flori, trandafirul devenind „floarea 
florilor”, împodobit cu sângele martirilor şi dăinuieşte în liturgii. Astfel, putem 
înţelege mai bine şi minunile legate de trandafiri ale Sfintei Elisabeta. Apoi, în 
secolul al XVII-lea trandafirul devine simbol binemeritat al soldaţilor maghiari viteji 
care apărau hotarele împotriva turcilor, ale acestor flăcăi dârji şi duri care îşi dădeau 
viaţa vitejeşte. O cerere din 1683 adresată palatinului Pál Esterházy (1634-1713) îi 
numea pe aceşti soldaţi „trandafiri roşii în toată floarea” datorită „comportamentului 
lor vitejesc cu care apără draga noastră patrie”.

Doamnă profesoară, aţi amintit că această, să zicem, specializare s-a 
format din punct de vedere sistematic în 1986. La ce centre se practică această 
specializare mai accentuat? Există capitale ale istoriei ecologice?

Peste tot în lume există ateliere, catedre universitare, reviste de istorie ecologică. 
S-au format numeroase centre unde se practică această specializare în Ungaria şi peste 
tot în lume. La noi, ca să vorbesc doar de cele mai importante, s-a iniţiat predarea 
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şi cercetarea istoriei ecologice în 1987 în cadrul Catedrei de Istorie Medievală şi 
Modernitate Timpurie Maghiară de la ELTE, Facultatea de filozofie în colaborare 
cu catedrele de Istoria universală şi Istoria culturii din cadrul aceleiaşi facultăţi. În 
cadrul Catedrei de Istorie Medievală şi Modernitate Timpurie Maghiară a funcţionat 
timp de mai mulţi ani un program de Ecologie umană, în cadrul căruia s-au ţinut 
cursuri de către specialişti renumiţi din diferite domenii ştiinţifice (istorie, biologie, 
istoria religiilor, drept internaţional, teorie politică, istoria grădinilor). Datorită 
lipsei de fonduri, acest program s-a terminat, dar încă de atunci au existat mai 
multe catedre unde există oameni care se ocupă de diferite specializări ale istoriei 
ecologice. Universităţile şi facultăţile din ţară se ocupă, şi ele, de istoria ecologică 
într-o anumită măsură. Cea mai importantă iniţiativă în acest sens este cercetarea 
condusă de profesorul Bertalan Andrásfalvy (1931-) de la Universitatea din Pécs, 
rezultatele cercetărilor acestui grup referitoare mai ales la gestionarea apelor şi 
pădurilor în trecut au fost publicate recent cu titlul Schimbări ecologice antropogene 
în Bazinul Carpatic. La Szeged s-a format un centru al cercetărilor istoriei climatice. 
Alte cercetări mai importante sunt cele de la Facultatea de Ştiinţele Horticulturii din 
cadrul Universităţii Corvinus din Budapesta şi cele de la Universitatea Ungariei de 
Vest din Sopron. De asemenea, în mai multe Muzee, Arboreturi şi Parcuri Naţionale 
din ţară sunt oameni care se ocupă de specializări ale istoriei ecologice.

Dintre ţările învecinate lucrările cercetătorilor din Transilvania sunt importante, 
în special. Volumele Erdélyi Magyar Szótörténeti Tár (Dicţionar Etimologic Maghiar 
Transilvan) editate de Attila Szabó T. (1906-1987) dispun de un imens material 
de surse şi informare. Iar despre practicile de protecţia mediului timpurii ale 
comunităţilor avem surse concludente din partea lui István Imreh (1919-2003) 
care a publicat legislaţia satelor secuieşti. O noutate în domeniu este colaborarea 
dintre cercetătorii români şi maghiari (Zoltán Kern, Balázs Nagy, Ionel Popa) care 
studiază modificările de mediu în era preglaciară în Munţii Călimani. O altă muncă 
de pionierat este cercetarea dendrologică condusă de András Gryneus. Ambele 
studii au apărut în volumul de publicare a materialului conferinţei de ecologie 
organizat la Catedra de Paleontologie a ELTE avânt titlul Környezettörténet. Az 
utóbbi 500 év környezeti eseményei történeti és természettudományi források tükrében 
(Istoria mediului. Evenimentele ecologice ale ultimilor 500 de ani în lumina surselor 
istorice şi de ştiinţe naturale) ( 2006), material editat de Miklós Kázmér. În Croaţia, 
cercetările de istorie ecologică sunt sprijinite de Society for Croatian Economic 
and Environmental History. Prestigioasa lor publicaţie, Economska i ekohistorija 
Economic- and Ecohistory (Zagreb — Samobor) are o echipă editorială compusă din 
cercetători englezi, cehi, francezi, germani, italieni, austrieci, turci, japonezi, sloveni 
şi maghiari. Din păcate rezultate ale cercetărilor de istorie ecologică maghiare nu 
au fost încă publicate aici. Este trist de văzut că cercetările efectuate în diferitele 
ţări învecinate nu au fost puse cap la cap şi cu ocazia forurilor internaţionale nici 
nu se menţionează istoria ecologică a regiunii. Cu fiecare an, sau chiar lună sau zi 
pierderile pe care le suferim cu toţii din această cauză se înmulţesc. Este de ajuns 
să menţionez doar ravagiile făcute de inundaţiile catastrofale ale acestui an. Şi acest 
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lucru este cu atât mai important, cu cât în mai 2003 o coaliţie formată din cehi, 
polonezi, maghiari, români, slovaci şi ucraineni s-au adresat Comisiei de mediu 
a UNO, atrăgând atenţia asupra faptului că Bazinul Carpatic este cea mai mare 
întindere de pădure relativ intactă de pe continent, constituie un mediu ecologic, 
cultural, economic, recreativ şi locativ important în inima Europei şi necesită 
protecţie specială. Programul de mediu al UNO a luat o decizie în acest sens în 
2005, declarând protecţia pădurilor Bazinului Carpatic de interes universal. Munţii 
Carpaţi constituie o bogăţie naturală de o frumuseţe aparte care reprezintă valoare 
şi din punct de vedere ecologic, un tezaur de diversitate biologică, zona de izvor a 
unor râuri importante, locul unde cresc şi îşi găsesc refugiu multe specii de plante 
şi animale. Cercetările din domeniul istoriei ecologice pot sprijini această decizie 
şi cu alte aspecte, însă cercetările acestea nu au fost puse cap la cap şi nu au ajuns 
la forurile internaţionale.

La nivel internaţional mai larg, istoria ecologică are centre importante în SUA, 
Marea Britanie, Cehia, Franţa, Italia, Germania, Elveţia şi în alte ţări. Două foruri 
importante sunt American Society for Environmental History şi Forest History 
Society. Cele două au o publicaţie comună, Environmental History publicată de 
Oxford University Press. Din punctul nostru de vedere mai interesant este European 
Society for Environmental History. Aceasta organizează conferinţe demne de toată 
atenţia. Următoarea conferinţă internaţională de mare anvergură organizată de ei va 
avea loc în Turku, Finlanda între 28 iunie – 2 iulie 2011 pe tema Encounters of Sea 
and Land. Istoria ecologică sau o specializare aparte a acesteia este practicată astăzi 
practic în toată lumea. În 1988 a apărut lucrarea de senzaţie a profesorului Christian 
Pfister (1944-) din Berna: Klimageschichte der Schweiz 1525-1860. De atunci, s-a 
format sub conducerea profesorului Pfister cel mai mare centru internaţional al 
istoriei climei cu care apoi au avut contact benefic şi cercetătorul Lajos Rácz (1963-) 
din Szeged, profesor al Central European University care apoi cu ajutorul mai multor 
istorici ca profesorii János Barta (1940-), László Katus (1927-), Vera Zimányi (1931-) 
şi subsemnata a elaborat lucrarea intitulată Magyarország éghajlattörténete az újkor 
idején (Istoria climei în Ungaria în timpul epocii moderne) (2001) şi a scris Kárpát–
medence környezettörténete az újkorig (Istoria ecologică a Bazinului Carpatic până 
în epoca modernă) (2008).

Aţi amintit numele lui Flóris Rómer, însă ascultând aceste exemple eu mi-am 
amintit şi de Jenő Cholnoky care nu a abordat aceste cercetări din perspectiva 
istoriei, dar când a scris istoria lacului Balaton peisajul şi istoria îşi dădeau 
întâlnire, deci putem spune că această abordare de istorie ecologică apare în 
lucrările lui foarte timpurii sau chiar mai târzii.

Da, exact. Criteriul de protejare a naturii sau dilemele create în urma dezvoltării 
au fost menţionate de mai mulţi şi în secolele de mai devreme. Părerea lui Georgius 
Agricola (1494- 1555) este foarte caracteristică. Faimoasa sa lucrare De re metallica 
despre minerit şi metalurgie a fost publicat în opt ediţii în limbile latină, italiană şi 
germană între 1551 şi 1557. În această lucrare el dezvoltă ideea că mulţi reproşau 
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mineritului că distruge pădurea, iar spălarea minereurilor otrăveşte apa râurilor şi 
pârâurilor. Păsările se mută din zonele de minerit. Agricola şi-a pus deci întrebarea: 
Ce e de făcut? Dacă încetăm mineritul, omenirea va reveni la un nivel la care nu se 
va mai putea vorbi de convieţuire umană. Nu există altă cale, decât descoperirea 
legilor naturii, de exemplu „sistemul de ape al Pământului” şi conformarea la acestea, 
pentru ca mineritul să aducă mai puţine daune. Problemele de mediu, inundaţiile, 
distrugerea pădurilor apărute odată cu dezvoltarea cunoştinţelor tehnice şi a 
cerinţelor tot mai mari ale industriei şi comerţului de-a lungul secolului al XIX-lea 
au determinat tot mai mulţi oameni de ştiinţă profesionişti din ţară şi de peste hotare 
să se ocupe de protecţia relaţiilor din natură. Perioada Reformelor, această perioadă 
de o importanţă crucială a istoriei Ungariei dintre 1825 şi 1848, a fost deschizătoare 
de drumuri şi în acest sens. Despre personalitatea cea mai influentă a erei, contele 
István Széchenyi doresc să vorbesc în detaliu. Acum amintesc doar câteva nume.

János Hunfalvy (1820-1888) fondatorul pozitivist al Geografiei ştiinţifice maghiare 
şi asociaţii săi şi-au ridicat glasul pentru ocrotirea pădurilor în cea de-a doua parte 
a secolului al XIX-lea. Aceştia au citat constatarea Academiei franceze care susţinea 
că inundaţiile sunt mult mai mari de când s-au distrus pădurile şi secetele lungi şi 
inundaţiile timpurii au şi ele aceeaşi cauză.

În articolul de dezbatere semnat de Hunfalvy, acesta a copiat următoarea porţiune 
din studiul intitulat „Einst und Jetzt der Vegetation Oesterreichs” al austriacului 
Reissek: „Rădăcinile bogăţiei diferitelor ţari se ascund în pătura de plante a acestora, 
săpată şi ruptă de oameni astfel, încât aceasta determină ofilirea şi putrezirea însuşi 
încet-încet a propriei surse de viaţă, dacă nu se ocupă din timp de îngrijirea şi 
ocrotirea ei. Există deja multe ţări care s-au prăbuşit datorită distrugerii pădurilor 
lor, acestea nu se vor mai ridica din ruine niciodată, pentru că pădurea nu este 
doar vlăstar de sine stătător care se păstrează în propriul teritoriu, ci şi un factor de 
mediu. Europa este mare şi puternică, plină de bogăţii, în unele regiuni are resurse 
de nesecat; dar să nu ne amăgim, ea trăieşte deja într-o măsură considerabilă pe 
seama altor continente şi încet-încet va veni şi timpul când acestea nu o vor mai 
putea aproviziona spre satisfacerea variatelor nevoi ale continentului, moment în 
care fapte care în prezent sunt ascunse de ochii majorităţii locuitorilor vor apărea 
în toată goliciunea şi gravitatea lor într-un mod care face prietenii omenirii să se 
gândească cu nelinişte la acele vremuri ...” Colecţia de documente silvice ale lui 
Károly Tagányi (1858-1927) ne înştiinţează cu privire la primele documente de 
protecţie a pădurilor. În A Székelyföld leírása (Descrierea Ţinutului Secuiesc) Balázs 
Orbán (1830-1890) este îngrijorat pentru pădurile care sunt distruse de exploatarea 
abuzivă a statului. După primul război mondial, Károly Kaán (1867-1940) a scris 
mult despre împădurirea Şesului Ungariei şi chiar a avut multe experimente în 
acest sens. Este foarte importantă colecţia de date a lui Antal Réthly (1879-1970) 
despre notele meteorologice referitoare la teritoriul Ungariei ce se regăsesc în jurnale, 
memorii şi alte surse. Şi aş putea continua cu exemplele.

Drept încheiere a acestei teme vaste: István Hajnal (1892-1956) istoriograficul 
ungar de format universal a conclus foarte clar faptul că perspectiva ecologică este 
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veche cât lumea. „Nici ’statornicirea’ nu este ‚o problemă economică’, motivele sale 
sunt mult mai profunde. Nici compoziţia analizată nu se adaptează la natură şi 
nu ‚se acomodează’ la mediul înconjurător doar după impulsuri de moment, ci îşi 
exprimă relaţionarea la aceasta prin forme. Deja nu mai vede doar pământ, copac, 
floare, ci prin acestea propriile trăiri şi trăirile altora. De aceea se simte acasă în acel 
mediu. În loc de a căuta un ascunziş temporar recunoaşte în legile naturii factorii 
vieţii umane. Se leagă de acestea, dar o face deja cu independenţa specifică omului; 
dezvoltă proceduri speciale pentru a o servi, inclusiv cultivarea utilă. Forma unei 
aşezări gravate în mediul înconjurător este una dintre cele mai stabile şi durabile 
purtătoare ale structurii sociale.”

Dar ce este, care este acea metodă de prelucrare sistematizată care a 
transformat istoria ecologică într-un domeniu ştiinţific de sine stătător începând 
din anii ’80? De ce a fost nevoie ca aceasta să formeze un sistem, să fie un 
domeniu ştiinţific de sine stătător?

Acest domeniu are propriile mari sisteme de lungă durată şi micro reconstrucţiile 
sale. Pentru cercetarea schimbărilor climatice dispunem de aparatură de măsurare 
doar în ultimii două sute de ani şi cu cât ne întoarcem mai mult în timp, cu atât 
metodele ştiinţei naturale iau locul surselor scrise (metoda radiocarbonică, istoria 
metodei izotopului de oxigen, paleobotanica, paleozoologia, forajul marin al 
gheţarilor mari şi forajul miezului de gheaţă pe straturile de gheaţă ale celor două 
poluri, dendroclimatologia, dendrocronologia, analiza polenică). Dintre rezultatele 
cercetărilor privind schimbările climatice ale ultimilor o mie de ani cel mai 
complet este istoria climatică a micii ere glaciare, adică secolele XVI-XVIII. Notele 
din diferitele surse de informare scrise, memorii, documente ale administraţiei 
moşiereşti, calendare, respectiv metodele critice cu aspect istoric şi datele directe nu 
abordează multilateral doar faptele legate de răcirea generală, nu ne informează doar 
despre consecinţele care au avut efect asupra tuturor aspectelor vieţii, ci oferă vaste 
cantităţi de informaţii şi despre reacţiile societăţii la condiţiile schimbate. În fiecare 
ţară, în fiecare regiune şi în general. Care au fost mecanismele de protecţie fizice şi 
spirituale pe care societatea le-a dezvoltat. Cum şi-a abstractizat experienţele şi cum 
le-a inclus în cultură. Avem o mulţime de date în acest sens. În Olanda, canalele 
erau folosite şi pentru a circula, iar despre venitul din acestea au ţinut evidenţe care 
semnalează cu exactitate că în anii secolului al XVII apele canalelor îngheţau de 
obicei foarte devreme. În Ungaria, se conchidea cum va fi vremea pe baza timpului 
în care avea loc culesul viei în acel an: dacă vremea rece şi ploioasă sosea devreme 
sau aveau parte de o toamnă lungă şi însorită. Anul 1684, a fost unul extrem de 
friguros. Pe 15 august, de Sfânta Maria Mare a nins. Era chiar vremea când oştirile 
Sfintei Ligi asediau Buda care se afla sub ocupaţie otomană. Pál Esterházy, palatinul 
Regatului Ungariei participa la asediu cu o oştire de 10 mii de oameni. S-a păstrat 
inventarul făcut după lucrurile aflate la dispoziţia lui în tabără. În mijlocul verii, 
palatinul a adus cu el un cojoc de iarnă şi un încălzitor pentru paturi din cupru. 
Oştirea spaniolă a fost dotată şi cu patine, ca în timpul războiului de independenţă 
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olandez să poată circula cu uşurinţă pe canale. Artele au inclus în lumea lor iarna în 
multe variaţii, ca simbol al vulnerabilităţii, al suferinţei, al pierzaniei, al morţii, dar 
şi ca factor care dă importanţă căldurii protectoare a căminului, familiei, copiilor, 
sărbătorilor, ca o promisiune nouă de viitor, de primăvară, de viaţă nouă. Kelemen 
Mikes (1690-1761) a avut o reacţie inedită la frig: a râs de el. Acesta era şamberlanul 
de origine transilvăneană a principelui Ferenc Rákóczi al II-lea (1676-1735) care 
şi-a însoţit domnitorul şi în exil ca un servitor credincios şi a creat în Rodoşto, 
oraşul de pe malul mării a Imperiului Otoman una dintre cele mai de seamă creaţii 
ale literaturii maghiare, „Törökországi levelek” (Scrisorile din Turcia). În 1739 a 
trebuit să plece la Bucureşti, unde timp de cinci luni a fost ninsoare. La 15 martie 
1740 scrie: „aici este iarnă năprasnică [...] pe care a trebuit s-o petrec într-o casă 
cât se poate de rece [...], dacă nici anul acesta nu am îngheţat, mă bizui că de 
acum în colo o să fiu de neîngheţat.” Iată consecinţele micii ere glaciare: o nouă 
expresie „de neîngheţat”. Dacă includem această informaţie banală în vasta literatură 
a micii ere glaciare importanţa sa devine cu totul alta. Mai nou se studiază intens 
reacţiile societăţii la vremea extrem de friguroasă. Wolfgang Behringer, profesor 
în istorie a Universităţii Regiunii Saar subliniază în lucrarea sa sinoptică despre 
istoria schimbărilor climatice că iarna lungă şi persistentă, numărul mai scăzut de 
zile însorite ale micii ere glaciare a avut ca rezultat stres social şi depresie generală. 
Mica eră glaciară a avut efecte puternice asupra sentimentului religios şi a influenţat 
credinţa, în anii crizei au fost cu siguranţă reacţii psihice, boli, perturbări ale stării 
de spirit, tristeţea, demoralizarea era un fenomen generalizat, rata participării la 
infracţiuni, rata melancoliei şi a sinuciderilor a crescut. Profesorul presupune şi că 
o tulburare psihică nu demult descoperită, „winter blues”, adică „deprimarea de 
iarnă” era probabil o altă reacţie la condiţiile acestei perioade.

Cu toate că istoriografia maghiară se ocupă intens de istoria modului de viaţă, nu a 
ajuns nici până astăzi să studieze schimbările în îmbrăcăminte, nutriţie, mentalitatea 
sărbătorilor, pofta de viaţă în aceste decenii de răcire drastică. Se pot cita şi multe 
texte maghiare care exprimă amărăciune, dar să nu uităm nici de cele cu conţinut 
contrar. Expresia lui Kelemen Mikes „de neîngheţat” care denotă o ironie de revanşă, 
jocurile de iarnă, săniile cu clopoţei trase de cai, ospeţele de vânătoare şi ritualurile 
care serbau sfârşitul ierni ne atrag atenţia că ar fi pripit să generalizăm cumcă 
reacţia Europei la mica eră glaciară ar fi fost doar neliniştea şi teama generală şi 
tulburările psihice.

Există surse specifice ale istoriografiei ecologice? Altfel spus, există tipuri 
de surse care încă nu s-au folosit în alte domenii sau care până acum nu erau 
considerate importante?

Practic fiecare document are conţinut ecologic, doar că poate nu l-am descoperit 
încă, sau încă nu ne-am dat seama de metoda propice descoperirii lui, sau încă nu 
ştim cum să descifrăm codul înscris în text. De exemplu, cu câtva timp în urmă 
copiii mei au participat la Cercul Dunărea şi o dată am avut o mare discuţie cu ei şi 
prietenii lor la noi în casă despre câte păduri virgine s-au distrus conform rezultatelor 
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noi şi ultranoi ale cercetărilor şi cu cât va reduce cantitatea de precipitaţii acest fapt. 
Cu această ocazie am citit câteva mituri ale copacului: de exemplu, este interzis 
să tăiem copacii, pentru că zeii ploii se vor supăra şi nu va mai fi ploaie. Distanţa 
în vreme dintre literatura de specialitate modernă şi mitul străvechi este de câteva 
milenii, nivelul cultural este cu totul altul, cunoştinţele în cel două societăţi diferă 
foarte mult, totuşi esenţa comunicării în acest caz este aceeaşi. Astăzi cunoaştem 
deja metode prin care se poate extrage conţinutul raţional din miturile lumilor 
străvechi. Iar concepţia ecologică poate lumina conţinutul până atunci ascuns al 
unor surse cunoscute.

Între 1581 şi 1848, oamenii satelor secuieşti au scris şi au votat an de an regulile 
de viaţă ale comunităţii lor, consecinţele privind gestionarea mediului înconjurător. 
Cele două mari bogăţii ale secuimii, populaţie care trăieşte în condiţii destul de aspre, 
sunt apa şi pădurea. Legile satelor secuieşti demonstrează că secuimea considera 
protecţia acestora şi păstrarea capacităţii lor de reînnoire ca fiind una dintre cele 
mai importante sarcini ale sale. „Apa de râu din care trăim” erau primele cuvinte 
ale textului care descria cerinţele pentru protecţia apelor din Păpăuţi. În Cozmeni 
persoana care neglijează curăţarea albiei pârâului sau care aruncă gunoi sau mizerie 
în apă se amendează cu 12 forinţi. Se stabileşte, de asemenea, că lacul de topire a 
cânepii să se formeze la distanţă corespunzătoare de apa vie, pentru că dacă apa 
lacului de topire a cânepii intră în pârâu, peştii vor muri. La sfârşitul secolului al 
XVIII-lea, această experienţă transmisă de la o generaţie la alta a fost demonstrată şi 
ştiinţific. O problemă asemănătoare a vremurilor moderne este că apele freatice care 
au inundat pământurile s-au pompat în râuri, dar apa freatică conţine o cantitate 
foarte mare de îngrăşăminte chimice şi face pagube însemnate în stocul de peşte al 
râului. Regulile de protecţie a pădurilor demonstrează şi ele că experienţa colectivă 
conţine foarte multe cunoştinţe de gestionare a naturii.

În Ţinutul Secuiesc, în secolele XVI-XVIII existau păduri cu o întindere de mai 
multe zile de mers care erau în proprietate comună, ca de exemplu „pădurea comună 
din Scaunul Arieşului”, „păşunea alpină comună din Scaunul Mureşului”, „păşunea 
alpină comună a celor şapte comune”. Pădurile sunt una dintre condiţiile de viaţă ale 
comunităţii secuieşti, unul dintre cei mai importanţi factori ai gospodăriei. Bazele 
reglementărilor privind pădurea sunt aspectul pragmatic şi asigurarea capacităţii de 
regenerare a pădurilor. Se protejează pădurile tinere, se scot din uz unele stocuri de 
păduri preţioase şi se pedepsesc aspru cei care deteriorează copacii. Satul Arcuş din 
scaunul Covasnei hotărăşte în 1841 „crestele noastre odată împădurite şi distruse 
să fie folosite din nou pentru creşterea copacilor”. Se stabileşte în hotărâre faptul 
că pădurile au fost crescute de strămoşii lor, care le-au primit spre a le folosi şi a le 
păstra pentru generaţiile viitoare. Furatul şi uscatul copacilor, deteriorarea pădurii 
erau pedepsite foarte aspru.

Deci putem spune că istoria ecologică ne poate oferi exemple viabile ale 
convieţuirii sustenabile, a dezvoltării durabile ca să utilizez termeni moderni 
şi larg utilizaţi?
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Nu cunoşteau această expresie, dar şi-au dat seama foarte repede că în mediul 
înconjurător trebuie păstrată ordinea. Încă de la începuturi se poate demonstra că în 
fiecare cultură existau coduri de autocenzurare. La nivelul de civilizaţie al societăţii 
respective. Faptul că nu este voie să se împrăştie resturile de mâncare şi gunoiul 
în jurul taberei, pentru că vin spiritele rele şi comunitatea se va îmbolnăvii este un 
mit preistoric. Problema metropolelor şi a lumii tot mai pline de gunoi este de fapt 
una similară, doar că prelucrarea munţilor de gunoi se încearcă astăzi prin metode 
industriale şi se încearcă modificarea comportamentului oamenilor spre unul mai 
„ecoconştient” cu argumente logice. 

Practica medievală a gestionării apelor într-un mod care să prevină inundaţiile a 
fost demonstrat de Bertalan Andrásfalvy. Locuitorii localităţilor de pe malul Dunării 
se protejau de daunele produse de inundaţii prin aşa numita gestionare treptată 
a apelor. De-a lungul malului au construit nişte porţi care se deschideau şi se 
închideau cu ajutorul unor mecanisme din lemn care în limbaj contemporan se 
numeau „trepte”. Când venea viitura, treptele se deschideau, apele se întindeau, iar 
la retragerea apei treptele se închideau, apa care trecea prin deschizăturile mici ale 
porţilor ducea cu ea peştii mici, iar peştii mari asigurau traiul populaţiei. Sistemul 
de trepte care a funcţionat timp de mai multe secole a fost desfiinţat în secolul al 
XVIII-lea de către stat care a încercat să înlocuiască treptele cu baraje rigide. Este 
interesant de ştiut însă că Golful Oesterschelde din Olanda de Sud-Vest cu fauna 
şi flora sa specială a fost salvat în anii 1950-60 tot cu ajutorul unui sistem care a 
aplicat principiile sistemului de trepte la cel mai înalt nivel tehnic.

Renumitul istoric francez, Georges Duby (1919-1996) a fost cel care a arătat 
modul în care a funcţionat în Evul Mediu cea mai importantă cerinţă a dezvoltării 
durabile, ca dimensiunile populaţiei să fie proporţionale cu capacitatea de întreţinere 
a zonei respective. În secolul al XIII-lea găsim o suprapopulaţie în toată Europa. 
Dacă populaţia dintr-un sat creşte într-atât, încât spaţiul aflat la dispoziţie nu mai 
poate întreţine întreaga populaţie şi nu mai este de ajuns să se defrişeze o parte din 
pădure pentru a se folosi ca teren arabil, tinerii părăsesc satul şi creează un nou 
aşezământ, pentru că acolo au condiţii de viaţă mai bune. Deci există şi o astfel de 
reglementare demografică spontană, pentru că oamenii sunt conştienţi de capacitatea 
de întreţinere a pământului pe care trăiesc. Există situaţii în care nici emigrarea nu 
rezolvă problema. Atunci, apar inovaţiile tehnice prin care se încearcă creşterea 
fertilităţii terenului prin metode noi. S-a format deci plugul greu care putea să 
pătrundă în straturile de pământ mai adânci şi hamurile de sub pieptul calului, 
instrumentul de înhămare a cailor care permitea acestora să tragă greutatea.

Transhumanţa la păstorii români servea tot dezvoltarea durabilă. Păstorii italieni 
şi cei de pe graniţa dintre Franţa şi Spania utilizau şi ei partea de nord şi de sud a 
ţinutului muntos alternativ pentru a permite regenerarea florei.

De viitorul naturii erau preocupaţi mulţi oameni şi în trecut la nivelul tuturor 
grupurilor, societăţilor şi naţiunilor. Omul a protejat în fel şi chip mediul înconjurător 
care îl întreţinea. Din vremuri străvechi mecanismul convieţuirii simbiotice a naturii 
şi omului a funcţionat pe baze foarte clare:



125

Necesitate şi acţiune → informaţii privind riscurile → reacţie → un nou echilibru

Experienţele, ordinele reactive sunt cuprinse în cultură în mii de feluri, aşa se 
predau acestea de la o generaţie la alta.

Până acum am auzit mai ales exemple pozitive de convieţuire a omului cu 
natura, dar istoria ecologică studiază şi exemplele negative, adică cazurile 
şocante de distrugere a mediului înconjurător, de prădare a naturii!

Desigur, una dintre sarcinile esenţiale ale istoriei ecologice este descoperirea 
catastrofelor naturale din secolele trecute. Janus Pannonius (1434-1472), poetul 
maghiar care a trăit în vremea regelui Matei Corvin descrie în frumoasa, tulburătoarea 
şi lunga sa poezie intitulată „De inundatione” viziunea catastrofei naturale. Ploi 
torenţiale, masa de apă rupe barajele „acoperă / malurile şi vâjâie în sus şi în jos 
râurile desfrânate.//Ungaria este înghiţită de ape // Ochiul nu mai zăreşte unde au 
fost copaci, dealuri şi sate, / toate sunt acoperite de marea de ape.” Inundaţiile izolau 
localităţile de restul lumii chiar şi timp de câteva luni, datorită ploilor torenţiale s-a 
întâmplat ca asedierea unor cetăţi să fie abandonată din cauza noroiului şi chiar 
campanii militare să fie amânate. Sursele amintesc frecvent şi de trăsnete. Din 
secolul al XVI-lea oamenii trebuiau să se preocupe şi de consecinţele industriei 
primare. La începutul anilor 1500, mineritul aflat în proprietatea familiei Fugger din 
Ungaria de Nord a făcut ravagii destul de însemnate în pădurile ţinutului. Catastrofa 
ecologică a Ţinutului Câmpiei Transilvaniei a survenit odată cu generalizarea 
oieritului. Construirea lanţului de cetăţi pentru apărarea hotarelor de turci a necesitat 
mişcarea unei cantităţi imense de pământ, iar încălzirea cetăţilor a consumat foarte 
mult lemn. Conform revoluţiei militare s-au construit bastioane masive, bastioane 
italieneşti, bastioane cu colţuri şi sisteme de protecţie cu apă la aceste cetăţi. Aceste 
construcţii au modificat în mod semnificativ condiţiile de teren, iar armele de foc 
distrugeau natura în mod nemaiîntâlnit până atunci. Dar aceste intervenţii nu au 
schimbat ecosistemul Bazinului Carpatic, nici reacţiile dintre ape şi păduri.

În toamna anului 1714 tot Parisul se temea de ce se va întâmpla la toamnă, 
pentru că în oraş nu mai erau lemne, iar la primărie s-a prezentat pentru calmarea 
spiritelor „ardentul scoţian”, adică cărbunele. În Europa a început o nouă eră, cea 
a cărbunelui şi aburilor, trecerea la noua formă de energie s-a făcut în toate ţările 
Europei de Vest. Mai nou specialiştii în istoria economică şi ecologiştii văd faptul 
că de la încălzitul cu lemn s-a trecut la cărbune şi de la energia apei la cea a 
aburilor ca fiind de o importanţă istorică. Unul dintre cei mai de seamă istoriografi 
francezi, Fernand Braudel (1902-1985) explică nivelul de dezvoltare fără precedent 
a economiei engleze prin această schimbare la nivel energetic. Este interesant faptul 
că contele István Széchenyi (1791-1860) a ajuns la aceeaşi concluzie meditând la 
relaţiile ecologice din Ungaria.

Între 1722 şi 1790, populaţia Ungariei a crescut rapid de la 4 milioane la 9 
milioane de locuitori. Este de la sine înţeles că trebuiau mult mai multe case, 
combustibili şi mijloace de transport. Mineritul aflat în plină dezvoltare înghiţea 
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cantităţi mari de lemn. Producţia de fier a crescut la de opt ori faţă de nivelul 
precedent. Englezii, care doreau să îşi protejeze pădurile, procurau potasa din 
export, iar guvernul Habsburgic a profitat de ocazia unei afaceri profitabile, însă 
în Ungaria dispăreau pe rând făgeţii. A crescut numărul morilor de apă, singurele 
structuri de transformare a energiei. În 1722, Ungaria era a doua ţară în care s-a 
prezentat maşina cu abur. Cunoşteau şi locurile unde se pot mineri cantităţi mari 
de cărbune. Totuşi trecerea la noua formă de energie nu a avut loc. Ceea ce a avut 
consecinţe ecologice catastrofale. Versanţii rămaşi fără păduri nu mai reţineau apa, 
cantităţile de apă nu treceau cu uşurinţă nici prin râurile care erau încărcate cu mori 
de apă, şi inundaţiile au devenit mai dese. Problema era deja în curs de rezolvare 
în grija unor ingineri de gospodărire a apelor excelenţi, dar nu erau bani pentru 
regularizarea consecventă a cursurilor de apă. Se formulează faptul că dacă pădurile 
continuă să fie distruse în ritmul acesta, generaţiile viitoare nu vor mai avea lemn. 
Reglementarea exploatării pădurilor instituită de regina Maria Terezia (1740-1780) a 
acoperit o nevoie legislativă veche, dar a venit prea târziu. Marile domenii au trecut 
deja în mare parte la sistemul de exploatare a pădurilor. Iar interesele economice 
nu se aliniau la protecţia pădurilor. Echilibrul ecologic al Bazinului Carpatic a fost 
susţinut de-a lungul secolelor de populaţia care nu trecea niciodată de 4 milioane de 
locuitori şi echilibrul dintre păduri şi ape. La sfârşitul secolului al XVIII-lea, acest 
echilibru s-a distrus. Iar soluţionarea problemelor legate de el a rămas în sarcina 
Perioadei Reformelor. István Széchenyi, cel care a început lucrările de regularizare a 
râurilor Dunărea şi Tisa în 1837 a spus: „Din câte ştiu eu în Ungaria există cărbune 
peste tot... cărbune de cea mai bună calitate, într-o cantitate inepuizabilă: Să vină 
dar cărbunele, să lăsăm copacii să trăiască!”.

Ca istoric care este preocupat de istoria ecologică cum vedeţi mediul 
înconjurător de azi în oglinda istoriei ecologice, mă gândesc aici la faptul că 
„schimbările climatice globale” este o expresie des întâlnită, însă există şi 
cei care pun sub semnul întrebării chiar şi existenţa unor astfel de schimbări, 
totul transformându-se într-un fel de polemică asemenea polemicii religioase: 
există sau nu schimbări climatice globale? Ce efecte au acestea asupra istoriei 
ecologice?

Efectul este că pe termen lung există tot mai mulţi cercetători care se ocupă de 
această problemă. Este de înţeles faptul că în legătură cu schimbările climatice 
domină confuzia. Oamenii de ştiinţă fac balanţa fenomenelor alarmante şi încearcă 
să obţină cunoştinţe cât mai exacte vizavi de acestea, dar nu se pretează la preziceri. 
Cu siguranţă trăim nişte schimbări climatice majore. Copilăria generaţiei mele s-a 
petrecut încă în decursul a patru anotimpuri care se schimbau regulat, cu ierni cu 
zăpadă abundentă, când din pădure coborau în curţi lupii şi mistreţii, în februarie 
încă se mai putea schia fără probleme, primăvara venea la vremea aşteptată, la 
fel şi vara, iar râurile erau curate. Schimbările sunt evidente sub toate aspectele. 
Dar motivele sunt extrem de disputate. Cercetarea climei a devenit un motiv de 
polemică între politicienii şi partidele vremii, şi când intră în discuţie şi interesul, 
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totul devine foarte ambiguu. Dar cu siguranţă multe depind de cât de bine înţelege 
populaţia şi cât de mult îi pasă că consumă viitorul propriu şi al copiilor săi. Una 
dintre cele mai importante rezultate ale istoriei ecologice este că cultura păstrează, 
face un tezaur din experienţele de gestionare a naturii în cursul istoriei umane, la 
nivelul civilizaţiei respective. Eu cred că cea mai mare problemă este că această 
practică a sistat undeva la sfârşitul secolului al XIX-lea sau în secolul al XX-lea.

Cred că astăzi în cultură se integrează şi se continuă ceea ce devine parte 
integrantă a educaţiei. Cum stă istoria ecologică la acest capitol? Se pregăteşte 
o cale de a se introduce în educaţia primară sau medie?

Aţi menţionat o problematică foarte importantă şi extrem de complexă. 
Cunoştinţele de mediu, protecţia mediului constituie material didactic peste tot, 
la diferite nivele. La televizor se prezintă multe filme – mai bune sau mai puţin 
reuşite – care au ca subiect natura şi au apărut şi poveştile ecologice. Există şi 
diferite organizaţii non-guvernamentale fac mult pentru a stimula modul de viaţă 
ecologic. Problema este că din toate acestea se formează cu greu o viziune unitară. 
Cunoştinţele de mediu sunt împânzite cu date chimice. Un copil mic nu prea 
înţelege datele numerice legate de materialele poluante, metalele grele şi cantitatea 
de nitrogen. Crearea unei atmosfere apocaliptice sau dimpotrivă, negarea faptului 
că sunt probleme sunt reacţii care nu rezolvă nimic. Un element care lipseşte cu 
desăvârşire din toată această ecuaţie este reconstrucţia istorică a relaţiei dintre 
om şi natură. Lipseşte informaţia cu privire la partea aceasta a culturii. Copilul ar 
trebui să înveţe mai întâi despre viaţa pădurilor, a apelor, a copacilor şi florilor, 
despre credinţele, miturile legate de acestea, simbolistica florilor şi pe baza acestor 
cunoştinţe să-i fie indusă o înţelegere mai profundă a mediului înconjurător.

Deci nu descoperirea metodelor chimice pentru neutralizarea efectelor 
substanţelor chimice este răspunsul?

Da, exact, asta am vrut să spun! Formulele chimice necesare neutralizării efectelor 
substanţelor chimice atrage după sine o reacţie de protest la nivelul copiilor de 
8-12 ani, îl îndepărtează de natură în loc să îl apropie. Părerea mea este că educaţia 
ecologică se desfăşoară în limite destul de lipsite de viaţă, şi asta în timp ce avem 
un material cultural superb care ne oferă posibilităţi imense.

Pentru asta o să ne trebuiască şi manuale bune, nu-i aşa?

Da, unul foarte bun, cu povestiri interesante şi multe imagini frumoase. Copilul 
ar trebui să afle de cunoştinţele dobândite de omenire în decursul istoriei ca şi când 
acestea ar fi o experienţă proprie. O provocare uriaşă, dar care ar merita trecută cu 
succes. Ca de altfel toate investiţiile în viitor!

Totuşi, există exemple pozitive? Poate nu în educaţia locală, dar în sistemul 
educaţional englez, german, francez sau de orice altă limbă?

Există încercări pozitive, dar educaţia ecologică corespunzătoare este o problemă 
peste tot.
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Să ne întoarcem la istorie, la cercetările istorice. Ce programe de cercetare 
aflate în curs de desfăşurare există acum în Ungaria sau în colaborare cu 
cercetările similare din alte ţări care să fie exemple potrivite ale istoriei 
ecologice?

Aşa cum am mai amintit istoria ecologică şi specializările sale dispun de ateliere 
de cercetare importante în Ungaria, mai ales în cadrul unor catedre universitare, 
muzee şi institute de cercetare. Şi văd că se elaborează multe programe şi în cadrul 
diferitelor granturi. Amintindu-le pe toate aş trece poate de limitele acestei discuţii 
care deja s-a lungit foarte mult. Aş aminti doar câteva exemple. András Pálóczi 
Horváth conduce o cercetare pe termen lung cu privire la cercetarea ecologică a 
aşezămintelor din Evul Mediu. Antal Filep a deschis noi dimensiuni ale istoriei 
ecologice prin studierea gospodăririi apelor din regiunile de deal şi de munte, făcând, 
de exemplu, o inventariere a digurilor transversale care închideau văile şi a atras 
atenţia şi asupra existenţei unor baraje care pot fi identificate ca aparţinând unor 
heleştee artificiale din epoca bronzului în Câmpia Transilvaniei şi în împrejurimile 
Braşovului. Éva Izsák cercetează problemele de istorie ecologică a dezvoltării oraşelor. 
Există şi alte cercetări de istoria climei şi cercetările de istoria grădinilor, foarte 
importante în Ungaria, care se încadrează într-un sistem de cercetări internaţional 
în domeniu.

Şi cu ce experienţe ne pot îmbogăţesc cunoştinţele legate de grădini?

Şi problema aceasta ar necesita o discuţie separată. Cel mai simplu este dacă 
vă răspund cu cuvintele profesorului de filozofie Lorenz Hirschfeld (1742-1792 ) 
de la universitatea din Kiel. Lucrarea sa de anvergură privind istoria grădinilor ( 
Teorie der Gartenkunst 1779-1785) este descoperită mai nou. Iar afirmaţiile sale 
nu şi-au pierdut nimic din actualitate: „grădinile excită mai mult fantezia, decât 
natura însăşi.”

Fiecare eră şi-a format propriile grădini, în funcţie de cunoştinţele sale raţionale 
şi necesităţile sale fizice, psihice şi intelectuale. Grădinile mănăstirilor, grădinile din 
cetăţi, grădinile reşedinţelor domneşti, grădinile renaşterii şi ale barocului, arboretele 
universităţilor, grădinile ambientale sau grădinile englezeşti, apoi grădinile urbane şi 
grădiniţele din mediul rural, toate sunt o expresie la diferite nivele şi în cadrul unor 
mentalităţi diferite ale aceloraşi necesităţi umane, ca şi grădinile de pe lângă vilele 
marii burghezii din secolele al XIX-lea şi al XX-lea. În scrierea sa privind cerinţele 
formării unei grădini, călugărul dominican şi filozoful Albertus Magnus (1200-1250) 
subliniază faptul că în mijlocul grădinii trebuie să existe un izvor sau o fântână. Apa 
înviorează corpul şi este simbolul vieţii şi al curăţirii, creează senzaţia renaşterii 
pentru suflet. Iarba verde odihneşte ochiul şi calmează pe cei obosiţi. Recomandă 
ca în partea nordică a grădinilor să se planteze copaci puternici, rezistenţi la vânt 
pentru a atenua efectele furtunilor. În grădinile mănăstirilor îşi au locul şi plantele 
medicinale şi florile cu simbol sacru. Grădinile cavalereşti din cetăţile medievale 
erau locul revigorării, prieteniei şi al dragostei, locul din care cavalerul porneşte spre 
locul luptelor sale. Botanicul Raymund Rapaics (1885-1954) din Aiud de origine a 
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avut dreptate să declare în 1932 că „în teoria grădinilor a lui Albertus Magnus se 
prezintă filozofia de viaţă a omului erei cavalerilor ...”.

La fel şi în erele care urmează, structura, vegetaţia şi aranjamentul grădinilor 
exprimă o concepţie asupra lumii. Grandioasa lucrare a lui János Lippay (1606-1666) 
„Posoni kert” (Grădini din Bratislava) poate fi considerat un fel de esenţă a tradiţiei 
renascentiste, a ştiinţei amenajării grădinilor din secolul al XVII-lea şi a speranţelor 
politice ale vremii. Printre altele, cartea descrie metoda de creare a labirinturilor din 
grădini, o expresie a gândirii vremii asupra vieţii, şi anume că raţiunea şi curajul 
ne ajută să ieşim şi din situaţiile cele mai disperate. Făcând un salt mare în timp 
aş aminti că în cimitirele satelor de pe malul Crişului florile trebuiau aşezate într-o 
ordine strictă, tradiţie care se păstrează poate şi astăzi. Acestea erau expresiile 
simbolice ale unor sentimente şi gânduri: „dragostea eternă”, „credincioşie şi după 
moarte” şi altele asemenea. Totodată florile care exprimau aceste simboluri erau flori 
cu miros puternic care ţineau departe insectele otrăvitoare. În general, grădina este 
amintirea edenului pierdut şi uneşte printr-un nivel artistic ridicat sau urmărind 
tradiţia străveche lumea raţională cu transcendentul.

Doamna profesor Anna Zádor (1904-1995) care a iniţiat istoria modernă a 
grădinilor în Ungaria anilor 1960 a format generaţii de cercetători. Şi chiar dacă 
cercetarea istoriei artei peisagistice, cauza grădinilor istorice este subdezvoltată faţă 
de rezultatele cercetărilor cu dezvoltare dinamică din Europa de Vest, lucrările de 
restaurare în domeniu decurg la un nivel profesional ridicat. Gábor Alföldy (1975-
), cel care conduce restaurarea grădinilor din Fertőd-Eszterháza, Füzérradvány, 
Nádasladány, Tata şi Doba şi reconstrucţia grădinii din Dég a primit nu demult 
premiul Europa Nostra. De mult timp unul dintre visele mele cele mai mari este ca 
ţările dunărene să restaureze şi să apere grădinile istorice şi bogăţiile naturale în 
general ale Bazinului Carpatic printr-un efort comun. 

Cred că nu a fost întâmplător că aţi ales să vă ocupaţi şi de acest domeniu 
ştiinţific. Aşa cum vă aud povestind, se simte clar că iubiţi natura, peisajele, 
grădinile. Oare este cel al dvs. un caz în care specializarea cercetată este şi 
un hobby?

Este o ocazie pentru a mă preda curiozităţii, mirării fără sfârşit, bucuriei, emoţiei 
şi plăcerii de a mă sustrage de la activităţile educaţionale. Doar specializarea mea 
este istoria secolelor XVI-XVIII, unde văd numeroase întrebări la care nu s-a răspuns 
încă, surse care aşteaptă să fie publicate, prelucrarea surselor colectate de mine. 
Bine că istoria ecologică are legături cu procesele istorice generale, chiar face parte 
din acestea şi asistă la înţelegerea mai deplină a proceselor şi narativelor politice 
şi sociale. Într-un cuvânt, am câştigat foarte mult de pe urma acestei ştiinţe noi şi 
dacă aş mai avea o viaţă, sigur aş dedica-o studierii ei.

Mulţumesc pentru interviu!

Horn Ildikó


