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crizele cretane (p. 1 36), caracterizată de supleţe şi siguranţă s-a exprimat în
condiţii complexe, caracterizate de multiple interese şi factori de presiune.
Autorul acreditează ideea unei politici engleze proprii "pe tărâmul chestiunii
orientale" (p. 1 45), întemeiată pe abilitatea unei diplomaţii capabilă să
contracareze atât veleităţile de supremaţie ale Rusiei sau Austriei, cât şi
poziţia Franţei lui Napoleon al III-lea faţă de evoluţiile politice din Orient.
Modalitatea de prezentare a lucrării, deşi preponderent
evenimenţială, nu exclude demersul interpretativ. Reuşita acestui demers
istoriografic constă atât în diversitatea şi calitatea informaţiei, cât şi în
capacitatea autorului de a realiza profunde legături între politica externă
engleză şi dinamica unei problematici de mare anvergură, cum este cea
circumscrisă chestiunii orientale în secolul al XIX-lea.
CLAUDIU TOPOR

Lany Wolff, Inventarea Europei de Est. Harta civilizaţiei în
epoca luminilor, traducere din engleză de Bianca Rizzoli,
Humanitas, 2000, 542 p.
Larry Wolff anal izează o problemă actuală şi incitantă mai ales
pentru locuitorii acelei părţi a continentului care se simt astăzi ţinuţi
departe de o Europă de care accidentul comunist i-a despărţit. Lucrarea
îşi propune să contrazică ideea că Europa de Est a apărut doar ca urmare
a împărţirii lumii în sfere de influenţă după cel de-al doilea război
mondial . Deşi discursul rostit de Churchill la Fulton a fixat în memoria
colectivă separarea în două zone a Europei ca indestructibil legată de
războiul rece, cortina de fier care se ridica acum nu făcea decît să
reclădească o barieră care existase şi pînă atunci. Larry Wolff se ocupă
de apariţia noţiunii de Europa de Est şi arată ce însemna pentru
occidentalii secolului XVIII această zonă. Sunt urmărite mărturiile
călătorilor străini dar şi ale celor care au scris despre Europa Răsăriteană
fără să fi ajuns acolo, fie că descriau false călătorii, fie că se numărau
printre sfătuitorii monarhilor luminaţi din această parte a lumii.
Autorul nu-şi propune să dezbată cauzele dezvoltării diferite a
unei părţi a continentului nostru, ci se opreşte la momentul în care
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Occidentul începea să observe o anumită zonă apropiată geografic dar
diferită din punctul de vedere al civilizaţiei. Este vorba de secolul
lumini lor, când se descoperă şi se cercetează o parte a lumii care acum
capătă şi un nume: Europa de Est. Tot acum axa nord-sud, care era
folosită pentru a împărţi continentul începe să fie înlocuită de cea est
vest, favorizată de descoperirea acestei noi zone, integrată din punct de
vedere geografic Europei dar percepută ca atît de diferită. Larry Wolff
spune clar că nu şi-a propus o carte despre Europa de Est ci despre
unnele lăsate în mentalul colectiv de ceea ce era în acelaşi timp un
teritoriu geografic şi o idee filozofică (p. 467).
Cercetarea foloseşte scrierile călătorilor prin estul continentului,
sursă mereu ofertantă care dă o notă de anecdotic, dar aceasta este doar o
faţadă care face mai atractiv un demers serios de surprindere a fuselajului de
idei care începea să se închege despre Europa Răsăriteană şi de recuperare a
unei dimensiuni simbolice a acestor jurnale de călătorie. Sunt analizate mai
multe scrieri ale celor suficient de temerari încât să-şi propună să ajungă să
viziteze şi să prezinte apoi o lume care era văzută de multe ori drept un
spaţiu lipsit de civilizaţie, un supliciu pentru cei veniţi din exterior.
Europa de Est, numită aşa de contele de Segur, este descoperită şi
folosită în secolul al XVIII-lea ca parte complementară a vestului
continentului. Lipsit de civilizaţie în comparaţie cu occidentul iluminist,
"orientul Europei " era folosit de călătorii şi gînditorii din epocă tocmai
pentru a defini şi a aşeza pe un soclu civilizaţia vestică.
Demersul lui Larry Wolff poate părea la o primă vedere nu unul
foarte novator fiind puse în discuţie o serie de mărturii ale călătorilor
occidentali în estul Europei pe care încep să-I perceapă ca pe o zonă
distinctă între Orient şi Occident. Dar interesante sunt perspectivele din
care autorul abordează descoperirea unei părţi a lumii atât de diferite.
Sunt analizate percepţia frontierei dintre lumea civilizată a vestului şi cea
complementară din est, ecourile pe care le-a avut în imaginarul colectiv
descoperirea noului spaţiu, încercările de cartografiere ale acestuia. Europa
de Est este surprinsă ca un loc în care călătorii secolului al XVIII-lea, ca
reprezentanţi ai unei civilizaţii superioare, se simţeau îndreptăţiţi să
supună, să posede şi să se bucure de beneficiile sclaviei. Descoperirea
acestor părţi ale lumii, conduse uneori de personalităţi apropiate iluminis
mului, a fost un bun prilej de aplicare a noilor idei pe un teren ce aştepta
să fie "civilizat" . Analizarea "sfătuiri i" Ecaterinei de către Voltaire şi a
Consideraţiilor lui Rousseau despre cum trebuie guvernată Polonia sunt
un bun prilej pentru Larry Wolff de a remarca tentaţia filozofilor
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iluminişti de a exercita o stăpânire, e adevărat mediată şi într-o ţară pe
care nu aveau s-o vadă niciodată, o fantasmă a posedării ce venea să
verifice ideea potrivit căreia cunoaşterea înseamnă putere. Spre finalul
cercetării sunt înfăţişate ideile pe care occidentalii le aveau despre istoria
locuitorilor din estul continentului şi despre felul în care arătau, toate în
strînsă legătură cu moravurile lor.
În descrierile călători lor, adevăraţi sau falşi, în corespondenţa
iluminiştilor interesaţi să simtă gustul puterii prin punerea în aplicare a
planurilor lor apar câteva idei recurente care merg spre concluzia
adoptată în epocă: locuitorii estului Europei sunt într-o stare de înapoiere
aproape iremediabilă. Ei sunt socotiţi nediferenţiat urmaşi ai tătarilor,
sarmaţilor, sciţilor ori dacilor, fiind numiţi chiar aşa printr-o arhaizare
asumată a etnonimelor menită să sublinieze înapoierea, au chipuri înspăi
mântătoare, sunt superstiţioşi şi au condiţii de viaţă infernale.
Larry Wolff observă şi o anume ierarhizare a zonelor răsăritene:
după cum pentru unii graniţa de vest a Poloniei însemna limita dintre
"lumea perfectă" şi o lume a înapoierii, pentru alţii spaţiul est-european
nu este unul unitar şi are propriile lui diferenţieri.
Recuperarea dimensiunii simbolice a unei cărţi, Călătoriile şi
uimitoarele peripeţii ale baronului Munchhausen, căreia foarte mulţi i-au
reţinut mai ales caracterul fantastic, permite autorului să surprindă, în
această parodie a jurnalelor de călătorie, o ironică ierarhizare a zonelor lumii
şi o foarte clară percepere a Europei de Est în imaginarul colectiv. Baronul
Munchhausen trece din Europa Răsăriteană în Orient şi de aici pe lună,
sugerând apropierea de spaţiul extraterestru a unei zone în care oameni
ciudaţi şi animale fantastice erau supuse de îndrăzneţul călător, simbol al
occidental ului dornic să posede, cu trufia cuceritorului, civilizaţia înapoiată.
Despre o posedare asemănătoare este vorba ş i în memoriile nu
mai puţin celebrului Casanova. Europa de Est se asociază la el cu sclavia
care face inutile talentele sale de cuceritor. Încercarea sa de a civiliza o
tânără rusoaică, pe care o cumpărase, este un succes pînă la un punct, dar
nu poate depăşi unele îngrădiri : educaţia este inevitabil violentă din
cauza sălbăticiei greu de reprimat a elevei şi deşi aceasta ajunge să se
comporte precum o vestică, ea rămîne în continuare o sclavă.
Imposibilitatea renunţării la violenţă în relaţiile interumane în
Europa de Est pare a fi o concluzie unanimă a călătorilor occidentali,
observă Larry Wolff. Spiritul iluminist al celor mai mulţi dintre vizitatori
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i-a îndemnat nu o dată să încerce să nu se folosească de acest m ij loc de
control. Ei s-au simţit datori să j ustifice acceptarea bătăii şi elaborează
pentru aceasta episoade anecdotice cum este cel al baronului Tott care
propune cititorilor "să-i cunoască pe moldoveni" . După ce încercarea sa
de a-i trata omeneşte pe moldoveni dă greş, el acceptă violenţa ca
inevitabilă în relaţiile cu aceşti oameni total incompatibili cu civilizaţia
iluministă. Concluzia lui Larry Wolff scoate în evidenţă şi mai mult că
occidentalii aveau în faţă un spaţiu diferit de lumea lor, în care regulile
nu mai puteau să fie aceleaşi:
Optimismul iluminismului, încrederea lui în natura umană nu
rezistaseră la testul Europei de Est, iar Tott îşi îngăduia să renunţe la
"omenia lui încăpăţânată ". În acelaşi fel, în Rusia, Casanova şi Segur
uitaseră de orice scrupule cu privire la sclavie, fie că aceasta însemna
deţinerea cîtorva robi sau subjugarea brutală a întregii clase a
ţăranilor.{ } Europa de Vest sfirşea prin a încuviinţa, ba chiar prin a
aplauda, violenţele impuse Europei de Est (p. 1 07- 1 08).
Călători reali sau voiaj ori ai spiritului, cuceritori adevăraţi sau
doar luptători pentru cunoaşterea lumii, diplomaţi, cartografi şi fi lozofi,
toţi au contribuit la naşterea unei idei, Europa de Est. Aceasta a fost
posibil datorită unei efervescenţe a setei de cunoaştere asigurată de
I luminism. O altă cauză a apariţiei noţiunii de Europa de Est este nevoia
propriei delimitări, a introspecţiei care i-a făcut pe gânditorii iluminişti
să descopere în acelaşi timp Europa de Vest. Este motivul pentru care
Larry Wolff conchide:
Inventarea Europei de Est a fost în istoria ideilor un eveniment de
subtilă autoreclamă şi uneori de jăţişă autoelogiere, prin care Europa de
Vest se definea şi îşi afirma superioritatea (p. 471).
Cartea lui Larry Wolff are meritul de a îmbina analiza formării unei
concepţii în mentalul colectiv cu o privire scrutătoare asupra unor izvoare
care capătă astfel noi sensuri. Citatele sugestive, interpretările novatoare,
stilul captivant contribuie ca această cercetare să fie pe lîngă un valoros
demers ştiinţific şi o lectură pasionantă, care în final reuşeşte să clarifice o
problemă: împărţirea Europei în Occident şi Răsărit este în primul rînd o
moştenire a Iluminismului. O moştenire a cărei povară o mai simţim şi azi.
. .
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