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Notă lămuritoare

Am adresat colegilor şi unui grup restrâns de specialişti invitaţia
de a încerca sii, demarcăm împreună zona de civilizaţie în care este situată ţara noo.stră, să-i precizăm trăsăturile caracteristice, să reconsiderăm contribuţia pe care studiile dedicate acestei zone o pot aduce
imperativului actual de a reintroduce cultura română în circuit european. Am propus următoarele întrebări:
- Care consideraţi că sunt limitele geografice şi de civilizaţie ale
Sud-Estului european?
- Este Sud-Estul european o zonă cu identitate proprie?
- Mai este studierea acestei zone o prioritate pentru istoriografia
română?

Mulţumim

celor care ne-au răspuns şi celor care doresc să ne trimită în viitor contribuţii temeinice pe această temă.
Am adăugat rezultatelor anchetei un text inedit al regretatului
profesor Victor Papacostea, pus la dispoziţie de colega noastră Cornelia
Papacostea-Danielopolu, şi câteva texte „clasice" privind definirea
Sud-Estului european, progresele şi problemele istoriografiei sud-est
europene, aspectele profunde ale raportării culturii acestei zone la civilizaţia occidentală.

A.D.
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Alexandru Duţu

Geopolitica şi valorile culturale

S-a vorbit prea puţin.până în prezent, despre dialogul adeseori tăcut dintre
oamenii puterii şi intelectllali. Deşi istoricii Secolului Luminilor, de exemplu, pretind că filosofii nu au exercitat vreo influenţă asupra oamenilor politici sau au sugerat doar anumite proiecte, nu se poate nega faptul că suverani de primă importanţă ca Josef al II-iea sau Scaterina a II-a au dorit să transmită lumii imaginea împăratului filosof. Chiar d~·.că, sătui fiind de „indicaţiile preţioase" ale puterii politice,
dorim să ne manifestăm iadependenţa de cuget şi de prospectare, nu ne putem
desprinde de ceea ce am numit cu alt prilej „proiectul colectiv", imaginea pe care
o societate şi-o face despre viitorul său. Intelectualul nu este oportunist atunci când
se întreabă încotro o va lu-;, societatea în mijlocul căreia trăieşte. Sigur că activitatea
lui nu se suprapune şi n~ci nu depinde integral de activitatea cercului puterii politice, aşa cum a vrut să ne ordone puterea totalitară cumunistă: dar el nu lucrează
în Vid şi nici nu construi'.!ş;e o lume imaginară în care să se poată refugia. Erudiţia
şi extrema specializare nu pot fi scopuri în sine, ci fundamente ale unor construcţii
propuse contemporanilor
În 1913, când trei sannţi au lansat programul .Institutului de studii sudost europene", ei au prevăzut la punctul 3 că „Institutul îşi va desfăşura activitatea spre
ajutorul şi pregătirea prac::;.că a acelora cari tind a reprezenta România şi interesele
româneşti în Orient ca ataşaţi militari, diplomaţi, consuli, însărcinaţi de afaceri, ataşaţi comerciali ... " Între a 1 :ţiunea profesorilor şi acţiunea diplomaţilor este normal să
existe o legătură, chiar dac.ă institutul de cercetări nu-şi va subordona niciodată activitatea unei instituţii publice. Faptul că regimul comunist a pus sub strict control
cercetarea ştiinţifică şi i-a fixat scopuri strict propagandistice nu trebuie să ne împiedice să vedem că cele d mă activităţi se împletesc firesc, în cazul ştiinţelor sociale.
Într-un regim politic norn1al, oamenii puterii ar trebui să cunoască rezultatele cercetării ştiinţifice şi să dialogheze cu cercetătorii: faptul că oamenii puterii gândesc şi
pentru cercetători nu trebuie să-i detennine pe aceştia din unnă să refuze să influenţeze acţiunea politică. Îutr-un moment în care accentul cade pe senzaţional şi pe
evenimentul de scurtă respiraţie, diplomaţii devin mai experţi decât profesorii: dar
profesorii nu trebuie să renunţe la a spune diplomaţilor ce gândesc şi la conturarea
unor concluzii utile deciJ;iei politice. Chiar atunci când s-au ignorat, oamenii politici
şi intelectualii şi-au urm'irit activitatea reciproc: în fond, intelectualul autentic propune întmdeauna soluţii cercului puterii, subliniind, în acelaşi timp, faptul că dincolo de acţiunea politid se află vastul teritoriu al vieţii private, al intimităţii, al du13
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ratei lungi care ocoleşte uneori decizia politică, aşa cum ştim prea bine cei care am
trăit sub regimuri comuniste în care orice conversaţie şi orice acţiune privată deveneau obiect de cercetare publică (de vreme ce membrii unei societăţi comuniste
sunt întotdeauna suspecţi şi trebuie în permanenţă supravegheaţi).
Ni se pare evident că Sud-Estul european şi-a vădit individualitatea în momentul în care mişcările de eliberare din această parte a continentului au arătat specialiştilor că zona aceasta nu era doar „lumea greacă" sau .Imperiul Otoman". Lenta descoperire a Balcanilor şi forţa clişeelor şi a stereotipurilor ne dezvăluie ritmul
lent în care popoare cu o intensă viaţă spirituală au intrat în atenţia cercetătorilor
străini. În secolul 18, un călător englez care trecuse prin Bulgaria şi Valahia mulţu
mea cerului că atinsese frontiera habsburgică, ieşind din teritoriile păgâne. Din secolul 19 înainte se vorbe~te tot mai des despre o lume diversă care nu are uniformitatea sugerată de călătorii care treceau de la reşedinţa unui paşă la reşedinţa altuia.
Statele naţionale care au apărut au dat Europei ideea că frontierele continentului
nu se află acolo unde au ajuns armatele şi administraţia apuseană. Războaiele
napoleoniene au dat un impuls hotărâtor reconsiderării hartei europene: dacă Secolul Luminilor prezentase „marginile" unei lumi care ajunsese la conştiinţa de sine
însăşi - lumea occidentală -, romantismul care a acompaniat spiritul revoluţionar a
adus în plin relief popoare ignorate. Prin perceperea unor valori culturale, oamenii
de ştiinţă şi politici occidentali au început să se preocupe de precizarea contururilor unei zone care, din perspectiva politică, apăruse uniformă. Cultura a dat
profunzime şi nuanţe no1 unei imagini rapid făcute la comanda politicului.1
Apoi, zona a început ~ă se diversifice tot mai viguros, până ce şi-a pierdut individualitatea proclamată, cu siguranţă, de cei care vorbiseră despre „Peninsula Balcanică". Frământările din secolul 20 au provocat restructurarea zonei care s-a întins
spre Europa Centrală, pentm ca să cadă în partea .orientală" o dată cu lăsarea cortinei de fier peste nişte popoare aspirate de goana spre soarele biruitor care s-a
dovedit şi soarele care topeşte .,lagăre" şi imperii. Privind înapoi, nu mai suntem atât
de siguri că Peninsula Balcanică este o unitate perfect închegată. Cu alte cuvinte,
geografia şi geopolitica PU prezintă arii şi formaţii eterne. În epoca medievală, BalGlnii formează o unitate clară, în timp ce în perioada modernă apare net o tendinţă centrifugă. În secolul 19, cărturarii români sunt fermecaţi de lumea dunăreană şi
străbat Ungaria şi Austria, precum Dinicu Golescu, sau pornesc pe fluviu în sus spre
Germania. Intelectualii din Sud-Est se dirijează către centrele culturale ale Europei
şi acestea nu se ci.flă în Bak:ani: aşa cum s-a întâmplat în toată civilizaţia europenă,
tonul îl dă focaml de intensă viaţă intelectuală. Ca în timpul Renaşterii, oamenii care
gândesc din Suci-Est se îr:dreaptă spre „cuibul dăscăliei", cum spusese într-un alt
moment de deschidere r·iiiron Costin. Avem de-a face cu o .translatio studiorum"
care îndreaptă spiritele din Balcani spre Europa Centrală şi Occidentală.
Aşa cum C.onscanti 1K,polul şi mai apoi lstanbulul au provocat reacţia în faţa
unui „challenge" cultura! si politic, în epocile îndepărtate, tot astfel Viena, Mi.inchenul, Berlim 11 sau Pariwl au fost centrele cu forţă de atracţie din secolul 18
înainte. A.şa cum oameni;. din secolul 17 se simţeau mai apropiaţi de Ierusalim sau
Alep, tot astfel cei din se olul 19 au visat Parisul sau Berlinul.
14
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Puteni, în asemenea condiţii, să urmărim evoluţia unei zone care, la un moment dat, s-a deschis spre Orientul Apropiat, iar în alt moment s-a deschis spre Occident, alipindu-se Europei Centrale. Este cazul să vedem în aceste mişcări o încă!- ..
care a unei ordini prestabilite care a cerut Balcanilor să privească doar spre culmile
munţilor care au dat nume peninsulei? Nu cred că greşim atunci când apreciem că,
în momentul de faţă, Sud-Estul european priveşte mai curând spre Viena decât
spre Ankara, în Ciuda comerţului intens care a transplantat bazarele în Bucureşti.
Dacă susţinem oportunitatea studiilor danubiene înseamnă că ne părăsim vocaţia?
Înseamnă oare că îl .trăooin pe Iorga? Suntem obligaţi să nu depăşim ideile marelui
istoric, de teamă că. am pmduce o răsturnare a perspectivei istoriografice dependentă, în cazul marelui s'.lVant, de imperativul formării şi menţinerii unei Românii
întregite? Sigur eă ataşan1entul nostru faţă de ţara în care ne-am născut este per- ·
manem, dar aceasta nu ne împiedică, ba chiar ne îndeamnă, să înţelegem bine
imper:itivele momentului. Se mai pune, oare, problema unei refaceri a monarhiei
danubiene, fapt care ar trebui să ne împiedice să folosim sintagma „studii danubiene"? Ar iii.semna să fi rămas marcaţi de sloganele propagandei ceauşiste! Aşa cum
vedem lucrurile, nu numai din punctul de vedere al materialului de studiat, dar şi
al cerinţei unui dialog fninuos cu centrele de cercetare sud-est europene, conlu~
crarea cu institutele vieneze şi cu centrele germane este de primă urgenţă şi importanţă. Problemele tratate la Viena şi la MOnchen ne interesează direct şi cantonarea
noastră într-o zonă care ~llmină aceste centre este o gravă miopie intelectuală.
În afara frontierele: f•Olitice sau geografice există şi frontiere mentale pe care
le instaurează, de obicei, deciziile marilor puteri (aşa cum a fost „cortina de fier")
sau prestigiul câte unei i!·toriografii.2 Cercetarea românească rămâne legată de Balcani, în primul rând prin vechea romanitate care supravieţuieşte în această parte a
continentului, iar, în al doilea rând, prin vechile şi adâncile legături spirituale. o
istoriografie laică preze1 tl~1 .în toate ţările Sud-Estului european a pus accentul pe
folclor, pe relaţiile artisuce, pe 1,m destin comun: sunt temele care revin în dezbaterea congreselor intem;iţionale. Dar mai în adânc întâlnim un strat asemănător,
format dintr-o.anume viziune despre viaţă şi om. Într-o cercetare sistematică a fenomenului religios întâlnim nu numai atitudini comune, dar şi un fond care ne permite să vorbim despre o „rr entalitate balcanică"3, la formarea căreia a avut un rol decisiv ortodoxia şi, în mai mi..:ă măsură, islamul. Filosofia lui „ca şi cum" s-a perpetuat
până azi şi ea este aceea care conferă balcanicului o mare libertate interioară îmbinată cu capacitatea de a pune frână-dezagregării. Tradiţionalismul ne alătură şi ne
face să acordăm mai rp.ult credit lucrului spus sau văzut decât celui citit: oralitatea
nu a susţinut doar răspândirea unui folclor ce pare a fi o carte de vizită a noastră,
ci a provocat apariţia unei "forma mentis", în cadrul căreia .vocea" şi nuanţele au
un loc hotărâtor. Oralitatea, apoi, favorizează perpetuarea modelelor de umanitate
care menţin edificiul etic; dar îngreuiază progresul pluralismului: ea perpetuează,
concomitent, cosmocentrismul care apropie Balcanii de Orient. 4 În sfârşit, iniţia
tivele politice limitate şi economiile frânate au lăsat amprenta lor peste o zonă în
care persistă un tenace scepticism privitor la progresul omenirii spre bunăstare şi
dreptate socială şi o artă a compromisului care salvează, cu riscul de a anula subli15
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mul mărturisirii eroice. Două modernizări rapide au zguduit edificiile culturale şi
politice balcanice: prima a instaurat imitaţia şi .arta şmecheriei", a doua a distrus relaţiile umane de la bază.5
În fond, am putea identifica în conflicul dintre tradiţie şi inovaţie o constantă
modernă a Sud-Estului european. În timp ce tradiţionaliştii dornici să reînvie Bizanţul sau să retrăiască gloria unor epoci clădite de istoriografia naţionalistă nu ezită
să arunce răspunderea confuziei moderne asupra partizanilor unei occidentalizări
rapide a societăţilor sud-est europene, moderniştii găsesc doar obscurantism şi refugiu în trecut în poziţia tradiţionaliştilor. Cele două tendinţe sunt totuşi complementare şi ele sunt acelea care pun în mişcare energiile naţionale: a privilegia o
tendinţă până în punctul în care ar fi suprimată cealaltă tendinţă înseamnă a dezechilibra societăţile care, din secolul 19 înainte, trăiesc într-o surdă, dar permanentă tensiune. Mircea Vulcănescu sesizează perfect problema europeană, atunci când
vorbeşte despre incapacitatea Occidentului de a vedea în ortodoxie .o altă întocmire tipică a religiei creştine în istorie". Pentru majoritatea intelectualilor occidentali, lumea balcanică dobândeşte un caracter „european" atunci când adoptă forme
şi idei occidentale: restul pare să aparţină unei lumi înţepenite într-o viziune de
mult depăşită. Progresele secularizării au redus sensibilitatea pentru manifestarea
sacrului de care a rămas iegată ortodoxia. În acelaşi timp, faptul că ortodoxia este
cunoscută de occidentali doar în cadrul cursurilor de bizantinologie, unde se vorbeşte despre un imperiu care a murit, lasă tinerilor şi celor maturi impresia că ortodoxia nu a mai evoluat din secolul 15 înainte. Iar atunci când a evoluat, ea a apuc::i.t drumul naţionalismului care nu mai este la „modă" în Europa.
La aceste judecăţi şi la barierele mentale care separă Europa de azi6 s-a răs
puns, din partea celor at~şaţi ortodoxiei, cu un simplu: .Nu au dreptate!". Un dialog nu s-a legat în timp şi nu s-a trecut de nivelul declaraţiilor amabile sau ironice.
În aceste condiţii, Sud-Estul european îşi păstrează o individualitate netă, dar negativă şi nesigură pe sine, de vreme ce nu te poţi defini numai prin ceea ce respingi.
Ni se pare t.:ă individualitatea Sud-Estului european se datoreşte conştiinţei
ortodoxe, care a apropiat ropoarele creştine şi le-a propus ţeluri comune: în comportamente şi în modul de a judeca, ortodoxia a lăsat urme adânci până în zilele
noastre. Apoi, <'LU venit prc,blemele asemănătoare pe care le-a ridicat prima modernizare declanşată de construirea statelor naţionale şi de „integrarea" în Europa.
A urmat faza di~ră a regimL·~ilor totalitare din secolul 20, când s-a urmărit o modernizare forţat{t a societăţile r. Aceste experienţe dramatice au lăsat o amprentă puternică asupra oamenilor din această parte a Europei şi ea ne separă de experienţa
rusă, care s-.1 desfăşurat ·:n cadrul unui mare imperiu. Cum bine remarcă Nicolae
larga în conferinţa despr~, Sud-Est, Rusia, deşi ortodoxă, a cunoscut un alt destin.
Aşa cum Grecia se deschide spre Mediterana, lumea românească se deschide spre
Europa Centrală. Şi aceaf :a nu numai în secolul 19, când Nicolae Filimon a pornit
pe Duni'i rea care a început să lege popoarele ce locuiau pe malurile ei, şi când Revoluţia de la 1848 a pus în faţa românilor evenimentele de la Viena. Încă din secolele ant.erioare, destinul nostru s-a împletit, adeseori în mod dramatic, cu destinul
ungur'.lor dornici să iasă la gurile Dunării, cu destinul marii puteri care a fost Polonia, c..i Imperiul Habsburgic care a atras pe cărturarii noştri spre .Beci". Esenţial ni
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se pare, apoi, faptul că Principatele Române şi-au menţinut structurile politice, fapt
care le apropie de Ungaria şi Polonia şi le distinge de ţările balcanice.
Sud-Estul european a devenit obiect de cercetare atunci când cărturarii din
această parte a cofitiner.tt.lui şi-au dat seama că aparţin unei tradiţii originale.
Textul lui Grigore Râmnke.mu din 1798 ni se pare a fi o piatră de hotar7 şi el poate
fi comparat cu alte luări de poziţii din deceniile următoare. De la această conştiinţă
de sine cercetarea ştiinţifică a primit un impuls hotărâtor. Ni se pare că a venit momentul să facem un nou bilanţ şi să lărgim sfera noastră de preocupări spre lumea
spre care ne-am deschis mereu ~ cea danubiană.
Nu am dorit să ridică1n problema organizării cercetării, deoarece prea puţine
elemente noi au apărut după 1989. Nu s-a pus temeinic problema relaţiei cu învă
ţământul, care, în cazul ~tiinţelor sociale, este de neocolit. Nu s-au făcut investiţii
într-un domeniu care nu ;i interesat pe cei care cred că pot merge înainte cu vechile
formule, aşa cum prea puţin sprijin ne-a venit din partea domeniului privat, de abia
în curs de formare.
Ceea ce ni s-a părut ,~senţial, în faza pe care o străbatem, a fost imperativul
înnoirii metodelor şi temelor. Cercetarea din institutul nostru nu a stat sub opresiunea comandei politice: cercetătorii şi-au ales teme pe care le puteau trata onest şi
activitatea lor se reflectă în revista care a fost apreciată pentru ţinuta ei ştiinţifică.
Dar sufocarea generală 1m a ocolit institutul nostru: lipsa unor dezbateri aprofundate, a exercitării spiritului critic, absenţa unor instrumente strict necesare au contribuit la o anumită provincializare ,a cercetării. Capriciile cu care se acordau vizele
de ieşire din ţară nu au î11;,ăduit un dialog, fie şi sumar, cu colegii de peste hotare.
În asemenea condiţii, ni s-a părut că prima obligaţie a unei direqii lucide este să
încurajeze formarea tinerilor în mari centre cu profesori reputaţi şi mari biblioteci
şi să faciliteze circulaţia ~·pccialiştilor. Datorită faptului că am condus Atelierul franco-român de formare a .:ercetătorilor, am favorizat pe colegii mei mai tineri care
acum îşi pregătesc tezele ele doctorat la Paris. Dacă germana ar fi fost mai bine cunoscută în rândul tinerfor, i-aş fi încurajat să ajungă la Mi.inchen sau Viena, de
unde ne vin regulat lucrări. de solidă documentare despre lumea în care trăim. Nu
trebuie uitat că febra căU1oriilor a cuprins pe toată lumea şi că cei de la care aştep
tam un ajutor au _absentilt mai mult. În sfârşit, şi institutele de cercetare au avut de
suferit de pe utrna dezastrului comunist care a distrus spaţiul public, atacând onestitatea oamenilor şi simţul lor de răspundere. Domnul Mârza, despre care vorbeşte
G. M. Cantacuzino în S<·risoarea către Simon, nu numai că ne-a vizitat adesea,
dar s-a şi strecurat în su'1-:tele noastre.
Putem spera că în .rnii următori tinerii cu doctorate la Paris vor aplica ştiinţa
lor asupra spaţiului sud-·.:~t european, atacând noi teme (care să treacă dincolo de
lupta pentru putere) şi cu noi metode (capabile să ne facă să vedem că totul nu se
reduce la social sau, cu'11 ne spunea un profesor francez insensibil la metafizică:
„Tout est social"): excelen1 ar fi dacă ar putea beneficia de stagii îndelungate în Balcani, pentru a cunoaşte ~ine terenul. Poate că se va realiza şi ceea ce a dorit să înfăptuiască orice director :~l institutului: o Enciclopedie a Sud-Estului european.
Cercetarea sud-est europeană şi-a afirmat originalitatea, în ciuda vremurilor
grele prin care am trecut. prin caracterul său comparat şi pluridisciplinar. Cei care
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ne-am angajat intens în studiile comparate şi care ne-am expus contactului cu puterea fără scrupule comunistă - în timp ce alţii stăteau la umbră - putem vorbi, cu
probe, despre o „alternativă comparatistă" care a fost propusă compatrioţilor noştri
- o cale de acţiune care nu ne-a scos din mişcarea de idei din lume şi ne-a permis
să vedem şi altceva decât „epoca de aur".B
Vreme îndelungată, Europa a fost divizată de cortina de fier: acum, dl Samuel
Huntington şi adepţii săi9 trasează o nouă barieră între Europa cunoscută lor şi cea
care nu este occidentală. Sud-Estul european este aruncat dincolo de limesul „lumii
civilizate" în urma unui proces de gândire care nu îmbină geopolitica cu istoria culturală. Este un indiciu că efortul nostru trebuie să vină din această direcţie, a îmbinării ştiinţei politice cu filosofia culturii, pentru a risipi produsele de laborator puse
în slujba unei politici comode şi lipsită de pretenţii, de vreme ce nu o interesează
cine este „celălalt".

Note
1. Mai pe larg despre „ritmul contactelor culturale" în cartea

noastră Umaniştii

ro-

mâni şi cultura europeană, Editura Minerva, 1974.
2. În acest sens, studiul nostru Polltical and Mental Bordes, •Yearbook of European
Studies", Amsterda n, 6, 1993, p. 47-56. Prestigiul lui Nicolae Iorga împiedică pe
unii academicieni români să observe schimbările din lumea noastd.
3 Vezi Paschalis M. Kitromilides, "Balkan Mentallty": Hlstory, Legend, lmaglnation, „Nations and Nationalism", 2, 1996, 2, p. 163-191.
4. Mircea Muthu, Dimensiuni sud-est europene, în: Cântecul lui Leonardo, Editura
Didactică şi Pedagogigă, 1995, p. 67.
5. De văzut actele colocviului internaţional de la Bucureşti: La modernisation des
socieres sud-est e\ll'opeennes publicate în .Revue des etudes sud-est europeennes", 30, 1992, 3-4.
6. Mai pe larg în contribuţiile noastre New Ideas anc1 Old Stereotypes Concerning
the Common Roots of European Culture, in: Dialog West-EW'Opa - Osteuropa, Alpbach, 1990, p. 109-120; Small Countrles and Persistent Stereotypes,
.Revue des etudes sud-est europeennes", 31, 1993, 1-2, p. 5-10.
7. Editat în cartea nC'Jstră Coordonate ale culturii romine în secolul xvm,
Editura pentru liternură, 1968.
8. Vezi Adrian Marino. i"entru Europa, Iaşi, Polirom, 1995; comunicarea noastră Le
comparatisme et l\~~prit europeen, „Synthesis", 21, 1994, p. 3-8.
9. Linia imaginară a ll'i Samuel Huntington care desparte Europa catolică şi protestantă de cea ortodm:'1 (The Clash ofCivllizations? în: .Foreign Affairs", 72, 1993,
3, p. 22-49) se regă '::şte şi în alte studii recente care nu mai simt nevoia să-l citeze
pe profesorul amerii an. Astfel, Peter Hilnermann (Glaube und Theologie - Momente europăisch ~r Identitătl în: Herausforderung Europa, Verlag Beck,
1995, p. 101) reia fr" ntiera imaginară şi consemneză că „europenizarea" Răsăritului
a avut loc după Pet·:J cel Mare şi în timpul modernizării comuniste. Se poate deduce că prăbuşirea cc•munismului a provocat o distanţare de Europa occidentală. Cu
asemenea produse de laborator este greu de înţeles unitatea şi diversitatea Europei!
Şi mai ales este gre .1 de înţeles „Elveţia Europei" despre care vorbeşte Victor Papacostea în excelentu. text din acest fascicol.
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Mircea Muthu

Cîteva delimitări: Europa Centrală/Europa
de Sud-Est

Faptul că termenul de Europa Centrală nu se bucură actualmente de un consens general se datorează insuficienţei criteriilor folosite, dar şi atitudinii polemice,
născută dintr-o istorie tragică, restrictivă în cel mai înalt grad. Unghiul geopolitic
sau acela, mai generos însă şi mai puţin vertebrat, numit obişnuit geocultural aproximează doar „entitatea" numită Europa Centrală în condiţiile în care, istoric vorbind, amintirea Imperiului Habsburgic - concretizînd şi localizînd parţial conceptul - grevează asupra pr.xesului de circumscriere a sa în perioada interbelică şi,
evident, postbelică. Etichetări cum ar fi „istoricitatea Occidentului", opusă „istoriei
absurde a Europei Centrale" şi, mai grav, „an-istoricităţii Estului" (Josef K.routov) nu
limpezesc nici harta valorilor reale şi nici pe aceea a tendinţelor din vechiul continent. În ultimul deceniu însă Europa Centrală face obiectul unor interpretări aproape izomorfe. Pentru Jacques Rupnik, de exemplu, "principala caracteristică a culturii politice a Europei Centrale este dualitatea între autoritarism şi democraţie, între
Vest şi Est, dar şi discontinuitatea dezvoltării politice, care a fost întotdeauna dependentă de orientarea 1JC1itică a marilor puteri din regiune" (În căutarea Europei Centrale 0993), în „Aurora", Oradea, 1994, nr. 3). Într-un text cunoscut, Tragedia Europei Centrale (tradus tot în ,,Aurora", Oradea, 1993, nr 2.), Milan Kundera scrie că Europa Centrală „este o zonă nedefinită de mici naţiuni, aflată între
Rusia şi Germania"; mai exact, „prin sistemul său politic, Europa Centrală este Est,
iar prin cultură e Occident". De aici desigur concluzii, precum „liberalismul ratat"
sau .semi-autoritarismul Europei Centrale" ce întreţin ambiguitatea încercării de a
preciza, totuşi, un areal cu preţul - e locul s-o spunem - unor judecăţi globalizare
şi de multe ori eronate la adresa Estului. A conchide despre Europa Centrală împreună cu Milan Kundera şi Jacques Rupnik înseamnă să-l acceptăm pe între ca operator cu valoare delimitativ-integrativă. Or, el este cu adevărat funcţional, după
cercetările noastre, în circumscrierea Europei de Sud-Est, aflată între Orient şi Occident, între viziunea antropocentrică şi aceea cosmocentrică şi unde conceptul de
echilihrn instabile decelabil pe palierul duratelor lungi şi scurte. Acest între presupune deci sistemul de cercuri care se întretaie avînd arce comune, aşa cum definea sud-estul european balcanologul Victor Papacostea. Ca să schiţez un răspuns
la primele două întrebări, mă voi opri la cîteva dintre raporturile existente între cele
două spaţii - central şi sud-estic - cu specificarea elementelor distincte şi, pe cît
este posibil, a numitorihx comuni.
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AI fi de remarcat, mai întîi, că raporturile comerciale seculare, deplasarea grupurilor masive de populaţie sub impactul războaielor girate, în principal, de trei
mari puteri, alianţe politice mai mult sau mai puţin pasagere ce au permanentizat
sentimentul colectiv de echilibru instabil, apoi disputele religioase şi conţinutul,
mereu mai schimbat, al lui „homo religiosus" în conjuncturile favorabile procesului de laicizare a gîndirii cu diferenţe specifice de ritm faţă de vestul Europei, toate
acestea ne conduc în mod firesc la ideea că limitele Europei de Sud-Est în raport
cu acelea ale Europei Centrale şi invers se estompează. Existenţa, în această ordine, a spaţiilor cu valoare de turnantă, precum Banatul, Slovenia, o parte din Polonia ş.a., complică şi mai mult desenul ce, într-un fel asertorizat, îşi pierde din rigoare, ca să nu spun din rigiditate. Ceea ce nu eludează, fireşte, încercuirea specificităţilor reflectate în imaginar ca şi în mentalul colectiv. Tocmai de aceea definirea
Europei Centrale de a s t ă z i şi schiţarea elementelor comune/deosebitoare
cu/faţă de Europa de Sud-Est ar trebui să pornească de la:
î. proiectarea ambelor meridiane, central şi sud-estic, pe ecranul unei Europe
unitare în diversitatea sa etnică, culturală ş.a.
2. conceptul de spaţiu sud-est european, mai bine cristalizat sub raportul
determinărilor convergente a travers Ies swcles.
În primul caz, este vorba de deplasarea celor două areale învecinate în cadrul
raportului dintre centru şi periferie ce se rediscută acum în cel puţin două contextualizări postulate de istPria post-Columb: confruntarea, la nivel planetar, dintre
Nord şi Sud şi apoi relaţia, restrînsă la continentul nostru, dintre Vestul industrializat, cu societatea de consum, aflată într-un lent declin de la prima criză a petrolului, şi Estul abia ieşit din ·... topia dureroasă a ideologiei marxist-leniniste. Dacă nu
s-a produs o răsturnare Ct'pernicană în relaţia dintre periferia considerată ca alteritate la centrul imperial, cin punct de vedere cultural cel puţin semnele unei atare
schimbări sunt evidente ş: -,:sta în pofida perimetrului de răspîndire şi a prestigiului
celor patru limbi europene:, respectiv engleza, franceza (în recul), spaniola şi, în oarecare ascensiune, germaw. De altfel, starea de criză, deocamdată lentă, a „centrelor" consacrate este vizibm cum afirmam şi în alt context, în utilizarea conceptelor
ce acoperă o geografie ~y11rituală mereu mai restrînsă: antropocentrism ~euro
pocentrism ->occidentaL1.:entrism. Realitatea este că policentrismului, schiţat încă
în perioada de emergenţ~1 romantică şi de cristalizare a naţiunilor în cea de-a doua
jumătate a secolului trecu· , ':i corespund - la o primă ochire - caracteristicile zonale
ale culturilor latine, slave ţ;i germane sau, după criteriul geografic propriu-zis, ale
culturilor din sudul, ve~.tul, centrul, nordul şi sud-estul Europei. jocul constantelor
şi al variabilelor precizeazii sfera culturii naţionale, dar şi a grupului de culturi adesea dincolo de înrudi.rea etno-lingvistică, aşa cum este în Centru şi Sud-Est. Sensul
lor general de mişca.re sau, mai concret spus, tendinţa lor generală a fost întotdeauna aceea de integrare: în ritmurile determinate de Vest. Limes-urile culturale
mai au încă nostalgia . dar şi complexul „centrului", Parisul sau Londra continuă să
dea tonul. Or, în a.cest cad· ·u general, atît Europa Centrală cit şi aceea de Sud-Est
deţin o situaţie paradox<• lă: ambele sunt ex-centrice şi, în acelaşi timp, propun/impun replid viguw:J:>e, pe palier naţional, la occidentalo-centrismul actual.
Există aici, afirma Claudiei Magris într-un colocviu organizat la Budapesta, o ten1

.
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dinţă de a apăra „ariile marginale împotriva centrului şi împotriva oricărui model
.standard". Tot pentru el „renaşterea Europei Centrale", la care adaug şi Sud-Estul,
constituie „o metaforă a protestului împotriva dominaţiei sovietice în Europa de Est
şi împotriva modului de viaţă american în Europa de Vest" (Cross Currents, Yale
University Press New Haven and London, 1991, number 10). Numai că policentrismul afirmat mai ,Cu seamă după a doua conflagraţie mondială poate însemna şi un
cîmp de forţe centrifuge prezidat de naţionalismul cu un comportament cameleo.ţiic. Tot epoca romantică, ~tît de generoasă în idealuri, a contribuit la echivalarea,
eronată şi periculoasă, a etnicului cu naţiunea şi apoi cu statul naţional, deşi se
cunoaşte că neamurile n-au produs întotdeauna state naţionale, după cum, observa Alexandru Duţu, exist."i state, ca în Balcani, "care apar înaintea naţiunii şi contribuie la maturizarea ei" (Solldarităţile naţionale şi utopiile, în voL colectiv SudEstul şi contextul european, Buletin, voL I, 1994). Dar o asemenea utopie retrospectivă (Alexandru Duţu), în virtutea căreia etnia se suprapune peste conceptul
de popor şi susţine proiectul statului modem caracterizează în bună măsură şi areal,ul defunccului Imperiu Habsburgic dinamitat, în plus, de exacerbări (nu numai)
idelogice precum ilirismul, panslavismul ş.a. Nu e deloc întîmplător aşadar faptul că
a m b e l e spaţii umane au cunoscut, în conjuncturile restrictive pe care le cunoaş
tem, fenomenul pe care l-am numit, altădată, implozie, El este detectabil fie în exas-perarea formelor de comunicare artistică ce a condus la barocul tîrziu sau la ante_camera avangardismului european Cin Centru), fie la resurecţia spiritului epopeic în
.romanul istoric, spirit diseminat în creaţia folclorică sau în ipostaza „rîsu-plînsu" a
lui homo duplex ce impregnează, ambele, mentalitatea colectivă (în Sud-Est}
Al doilea reper pentru o eventuală definire/departajare e necesar să fie Europa de Sud-Est Reamintesc doar că elementele definitorii pentru orice ţară europeană - spiritul grec, dominaţia romană şi creştinismul - sunt regăsibile, într-o alchimie specifică, şi în acesc :;paţiu greco-slavo-latin, centripetal prin lanţurile muntoase ce îl străbat de la Nord la Sud şi centrifugal prin prezenţa litoralului marin în
toate punctele cardinale, Astfel, aşezarea geografică (între Orient şi Occident, la
confinele Europei cu Asia), ataşamentul organic la romanitatea prelungită sub "forma de universalitate" (Nicolae Iorga) a mileniului bizantin, modelul spiritual creş
tin în cheie preponderent ortodoxă, apoi, nu în ultimul rînd, amintirea dureroasă a
unui trecut încă foarte apropiat, deci nesedimentat şi marcat - ieri: de impactul
multisecular cu Semilum1; azi: de deceniile post-Yalta - au făcut posibilă elaborarea conceptului de balcanitate. Coordonatele enunţate conduc nu numai la clasicitatea constitutivă a cee·1 r.e s-a numit „romanitate orientală", dar şi, prin extrapolare, la vocaţia europeană a sud-dunăreanului. Dacă, ne amintim iarăşi, umanismul
reprezenta - în forma lui bizantină şi apoi consacrată, din veacurile XVI şi XVII prima etapă de integrare pmgramatică în marile curente culturale europene, cristalizarea naţiunilor după ~ 8·18 a constituit un al doilea efort integrator. Cum apare
aşadar Centrul european din perspectiva sud-est europeanului? Ca să răspund mă
car sub formă de schiţă, voi apela la exemplificări culturale, plonjînd direct în „arcele comune" (V. Papac::>stea) şi în specificităţile ariilor vizate, Astfel, Turcocraţia
aflată în descompunere ac~elerată perpetuează, în degradeuri succesive, tipologia
cavalerului (sau a eroului), a intelectualului (dragomanul, istoriograful etc.) sau a
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preotului ce populează, în acest veac, opera sîrbilor Andri~ şi Selimovi~, albanezului Kadare, grecului Kazantzakis, bulgarului Stanev sau a lui Sadoveanu. În Europa
Centrală există de asemenea o tipologie să spunem crepusculară - ofiţerul, funcţio
narul şi artistul - elaborată mai cu seamă în literatura Kakaniei (Robert Musil), una
a contestaţiilor şi a scepticismului, ambele "întoarse" spre rîsul amar al unor Nuşici
sau Haşek. Pe de altă pane, exemplele - extrase tot din lumea personajului - aflate
în proza lui KrleZ'a, Bulatovic" sau Kusniewicz particularizează elemente integrabile, desigur parţial, perimetrului sud-estic mai ales în amintitele spaţii-turnan
tă. Iată, rebrenianul Apostol Bologa confirmă paradigma musilianului "om fără calităţi"; o călătorie prin „cenuşa unui imperiu", alături de Krleza, Hrabal sau Haşek,
ne scoate pe celălalt versant din tradiţia ardeleană, cunoscută mai mult prin militantismul stenic ilustrat pe linia Coşbuc - Octavian Goga. Tot aici însă eroii lui Agîrbiceanu „se usucă încet" şi apare, semnificativ, Emil Cioran, ce va elabora o veritabilă paradigmă a derealizării.
E la fel de adevărat însă că diferenţieri majore se înregistrează la nivelul unor
componente ce aluvionează o forma mentis vertebrată de cultură. "Mitul bizantin"
(în Sud-Est) şi „mitul habsburgic" (în Centru) polarizează meditaţia artistului, dar şi
pe aceea a politologului sau a istoricului. De asemenea, grecitatea ca pol aglutinator în Sud-Est şi iudaismu/în Centru diferenţiază fără-ndoială această forma mentis. Cei doi poli asigură aşa-numitele coridoare de circulaţie a valorilor (Răzvan Theodorescu) şi, mai mult decît atît, le focalizează în problematica strict locală generată de nevoi politico-sociale presante. Intrăm însă şi aici în domeniul „arcelor comune": diaspora evreiască, variată ca densitate demografică şi amplificată cu sefarzi, va
fi mai mult decît tolerată în Turcocraţie, la fel, comunităţile aromâne în special alcă
tuiesc o ţesătură cu ochiurile foarte largi din Balcani pînă la Pecs şi Viena. Circulaţia
mărfurilor pe vechea reţea de drumuri comerciale, dar şi circulaţia ideilor, respectiv a cărţii leagă de fapt Centrul de Sud-Est, în pofida ritmului cîteodată lent al
translaţiilor dintr-o parte ~•au alta. Nu e mai puţin adevărat că politica marilor puteri
privilegiază azi (a făcut-o şi ieri!) cutare spaţiu pe criteriul strategiei economice şi
nu numai. Fenomenul d~ balcanizare în sens de diseminare şi înfruntare sîngeroasă a forţelor ce trăiesc utopia etnicului pur are acelaşi înţeles cu acela de libanizare sau, mai nou, de kossovizare. Situaţiile explozive caracterizează nu numai Balcanii, deşi zona continuă să fie considerată ca o paradigmă negativă din perspectiva Occidentului ce, deloc paradoxal, poate fi culpabilizat, periodic, de la 1453 încoace. Culoarea peiorativă a termenilor balcanism/balcanizare e şi produsul unei
contaminări, la fel de restrictivă şi de nedreaptă, de la perechea bizantinism/bizantinizare, aceasta din urmă îngroşată, caricaturizată chiar de înţelesul conotat etic,
acela de joc duplicitar, dansul pe sîrmă dictat de interese meschine etc. Regiunea
balcanică a perpetuar de la Bizanţul milenar o filosofie a supravieţuirii, alături de un
model de civilizaţie, apreciat destul de tîrziu de către Europa apuseană.
Oricum, structura de puzzle etnic a Centrului şi Sud-Estului, cu tensiuni aproape eternizate de istorie, certifică, şi ea, unitatea în diversitate a continentului nostru,
în care delimitările, circurr.scrierile şi, bineînţeles, tranşările de orice fel vor trebui
pînă la urmă să cedeze în faţa interferenţelor şi a concilierilor reciproce, atît de
necesare.
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Tudor Teoteoi

Sud-Estul european ca zonă de interferenţe
si mărturie i-,torică a unitătii europene
'

'

Noţiunea de Sud-Est European este rezultatul unei anumite percepţii Istoricogeografice realizate în spaţiul german de cultură, într-o perioadă mai îndelungată
de timp, precizându-se abia la începutul veacului al XX-iea, în strânsă legătură cu
interesele politice ale Germaniei şi Austro-Ungariei în zona balcanică, măcinată
atunci de puternice conflicte între tinerele state independente ce căutau să se afirme fiecare în detrimentul celuilalt. Soluţia finală a acestor conflicte, la care s-a ajuns
însă abia după prim4l război mondial, a fost influenţată în mare măsură de necesitatea realizării unui echilibru între statele din această zonă, chiar în condiţiile în
care şi aici au existat, ca pe ansamblul întregului continent european, învingători şi
învinşi. În acest fel, actual« configuraţie a acestei părţi a Europei reflectă, la proporţii mai mici, frământata iftorie a străvechiului nostru continent. Adăugăm şi constatarea că soluţia de echilibru la care ne-am referit pentru Sud-Estul european avea
în vedere şi experienţa od învăţămintele istoriei europene din veacurile XVI-XVIII,
perioadă în care această sbtagmă îşi găsise un vast teren de aplicare. Considerăm
deci cât se poate de inspirat titlul unei colecţii iniţiate în Grecia acum câteva decenii - în ciuda calităţii vi;.i1:·il deficitare a multor lucrări apărute în cadrul ei - care
acordă studiilor sud-est l~uropene epitetul de „microeuropene".
Limitele geografice ale Sud-Estului european nu coincid întru totul cu cele ale
civilizaţiei sale 1, mai ale:; în partea vestică, nord-vestică, precum şi în cea nordică
a sa, unde destinul istori~i i-a aşezat şi pe români. Sub aspect geografic, Sud-Estul
european cuprinde toat~. Peninsula Balcanică, inclusiv insulele adriatice ale fostei
Iugoslavii şi insulele greceşti ale Mediteranei orientale, ale Mării Ionice şi Egee. Limitele de civilizaţie sunt însă sensibile în partea amintită aici, în sensul că insulele
ionice, adriatice, Slovenia, Croaţia, precum şi părţi din teritoriul românesc, mai ales
Transilvania, aparţin cu r.iguranţă ariei vest-europene şi central-europene de civilizaţie. Mai restrânse în partea nord-vestică, limitele de civilizaţie ale Sud-Estului european sunt însă mult e>:tinse în partea opusă, sud-estică, înglobând şi Asia Mică,
adică toată Turcia de ast1zi, care prin mica porţiune de teritoriu pe care o deţine în
partea europeană, sub aspect geografic, dar mai ales prin strânsele legături istorice cu toate popoarele balcanice, în calitate de moştenitoare a fostului Imperiu Otoman, are statut de ţară europeană. Prin urmare, dacă limitele geografice ale SudEstului european coincid în mare măsură cu acelea ale Peninsulei Balcanice, cele
de civilizaţie se extind considerabil prin înglobarea Asiei Mici. Motivaţia acestei
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extinderi are adânci rădăcini în istorie, care coboară până în perioada antică. Ca să
nu mergem mai adânc în trecut, primul factor care a asigurat o unitate culturală între Asia Mică şi partea sud-estică a Europei a fost elenismul, graţie căruia progresele creştinismului au fost rapide în ambele zone. La începutul Evului Mediu s-a consolidat această unitate datorită moştenirii politice romane. Expresia noii unităţi a
fost marcată de Imperiul Bizantin, care a înrâurit considerabil evoluţia politică şi
mai ales spirituală a popoarelor din Peninsula Balcanică, ba chiar şi pe a celor situate dincolo de acest spaţiu istorico-geografic.
După un mileniu de existenţă, Imperiul Bizantin a fost desfiinţat şi înlocuit de
către cel otoman. Deşi acesta din urmă aducea structuri şi o ideologie cu origini în
afara continentului european, nu e mai puţin adevărat faptul că el a realizat o nouă
unitate a Sud-Estului european. Întrucât existenţa sa istorică s-a prelungit până la
începutul veacului al XX-iea, identitatea proprie a Sud-Estului european este evidentă, atât pe plan geografic, dar mai ales istoric.
Marcată azi de răbufniri ale naţionalismului şi chiar de unele orientări fundamentaliste, istoria fiecăruia dintre popoarele Sud-Estului european nu poate fi just
înţeleasă decât în ansamblul ei şi prin raportare permanentă la celelalte popoare
ale acestui spaţiu. Exprimat cu un veac în urmă de către unul dintre cei mai mari
cunoscători ai săi - învăţatul de origine cehă Constantinjire~ek (1854-1918) - acest
adevăr se verifică astăzi chiar mai bine decât la vremea când a fost enunţat. Ca să
ne limităm numai la planul lingvistic, deşi este contestată din mai multe unghiuri
de vedere, noţiunea de „lmgvistică balcanică" ilustrează faptul fundamental al unei
unităţi primordiale de gândire, existentă în subconştientul fiecărui popor balcanic.
Chiar dacă limbile vorbite în acest spaţiu istorico-geografic sunt atât de diferite,
faptul reflectând diversita;f:a ca altă trăsătură de marcă a istoriei europene, constatăm totuşi o serie de simili:udini în structura gramaticală, în topică şi în sintaxa tuturor limbilor vorbite în Sud-Estul Europei, dovadă concludentă a unei unităţi existente în simţirea afectivă, ca şi în logica gândirii.
Unitatea la care ne referim înseamnă, în chip implicit, şi o identitate proprie
a Sud-Estului european. E:J. se datorează agenţilor istorici care i-au asigurat această
unitate în mod succesiv ş; penl!u perioade îndelungate de timp fiecare. Astfel ne
explicăm remarcabilele a~;emăr,ări de viaţă social-politică şi de nivel de civilizaţie
la scara întregului Sud-Est european, chiar dacă există păreri potrivit cărora noţiu
nea de „balcanism" are în primul rând sensul unei realităţi politice şi etnice fragmentate2. Din toate aceste afinnaţii se detaşează unitatea în diversitate ca trăsătură
fundamentală a Sud-Estului '~uropean.
La baza marii sale di\•~rsităţi se află rolul de intermediar între Orient şi Occident, rol pe care Sud-Estu'. ·~uropean l-a jucat încă din perioada târzie a Imperiului
Roman, când linia de sep·. raţie dintre partea de vest şi cea de est a marelui imperiu
se afla pe teritoriul Peninsulei Balcanice. Mai important este însă faptul că demarcaţia din planul politic •;iu coincidea cu cea operată pe plan religios. O poziţie specială sub acest raport: a fost deţinută de partea răsăriteană a prefecturii Illyricum,
integrată jumătăţii ori entalc a imperiului din punct de vedere politic, dar su bordo-
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na(ă scaunului

Vechii Rome pe plan eclesiastic, situaţie care a dăinuit până la îmdin veacul al VIII-lea. Mai târziu, primele trei cruciade au adus
mase considerabile de populaţie apuseană care au traversat Peninsula Balcanică în
lungul lor drum spre Locurile Sfinte, iar Cruciada a IV-a a creat riumeroase stătuleţe
şi posesiuni occidentale, care, alături de posesiunile veneţiene, au făcut din restauratul Imperiu Bizantin mai curând un stat "de penetraţie latină"3. Mai amintim faptul că, în perioada stăpânirii otomane sau a „Turcocraţiei", posesiunile veneţiene
care şi-au mai menţinut o vreme independenţa au catalizat cultura şi spiritualitatea
întregii ortodoxii, inclusiv a celei româneşti (sec. XVI-XVII). Dăm ca exemple
Şcoala cretană în domeniul picturii, teatrul cretan ori alte produse ale literaturii
populare.
Domeniul cultural reprezintă însă numai vârful sintezei realizate de Sud-Estul
european între Orient şi Occident. Coborând spre baza ei, întâlnim realităţi şi fenomene lingvistice, politice, instituţionale, sociale şi economice, alcătuind o construqie plină de interes, cu numeroase faţete necunoscute şi încă neexplorate, ale
căror articulaţii general-europene merită toată atenţia studiilor umaniste: etimologii, date matrimoniale, foklorice şi etnografice, norme juridice, forme de proprietate, structuri rurale şi urbane. Dacă luăm numai dreptul de preemţiune, 'observăm
că aici dispunem de studii remarcabile pentru anumite arii etnice ale Peninsulei
Balcanice4. Dar implicaţiile şi proporţiile general-europene ale acestui fenomen,
răspândit atât în lumea bizantină, cât şi în cea apuseană, rămân de studiat în viitor.
Sud-Estul european reprezină deci un spaţiu privilegiat de întâlnire între Orient şi
Occident.
Datorită numeroaselor interferenţe cu alte spaţii europene, cum ar fi cel
est-european sau central-european, multe zone ale sale pot fi incluse cu egală îndreptăţire şi în aceste spaţii de culturăS. Chiar teritoriul românesc este foarte sensibil la asemenea multiple atribuiri, atât prin poziţia sa geografică, precum şi prin conexiunile culturale ale provinciilor sale. Întrucât la ordinea zilei se află competiţia
pentru integrarea mai rapidă în structurile europene şi admiterea în NATO, iar ţă
rile Grupului de la Vişegrad, în majoritate central-europene, în orice caz situate în
afara Sud-Estului european luat în accep°fîunea cea mai răspândită ~ acestei noţi
uni, au şansa de a fi primele admise, ţinând seama şi de faptul că, din anumite considerente geo-strategice, Departamentul de Stat al SUA inclus România în categoria ţărilor central-europene, se poate pune problema dacă nu e cazul să părăsim
corăbioara Sud-Estului european, unde România a deţinut totdeauna o poziţie
fruntaşă, pentru o strapontină în vedeta mai rapidă a Europei Centrale, loc incomod, situat în marginea cdorlalţi, care ne vor solicita în continuare vize pentru a
rezida fie şi numai temporar printre ei.
Considerăm că este necesar să deosebim latura ştiinţifică de cea politică a lucrurilor, adică să distingem conţinutul lucrurilor de ambalajul lor. În orice caz, este
preferabil să ne spunea. i;ud-est europeni, ducând însă o viaţă la nivelul Europei
Centrale, decât să ne spunem central-europeni, dar să trăim în funcţie de toate avatarurile prin care a trecut Sud-Estul european. În deceniile trecute, am întâlnit Io-
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cuitori din sate situate în imediata vecinătate a unui oraş, deosebit de fericiţi la
auzul ştirii că, începând cu o anume dată, satul lor urma să fie inclus în perimetrul
oraşului. Singura motivare a bucuriei lor consta în eticheta de „orăşeni" cu care urmau a se făli în viitor, viaţa lor continuând să fie altminteri la fel de grea ca şi
înainte. Să nu ne lăsăm impresionaţi de etichete, de .forme fără fond", aşa cum s-a
întâmplat adeseori în trecutul nostru.
Chiar dacă vom ajunge la nivelul statelor avansate din Occident, interesul
nostru pentru studierea Sud-Estului european nu va diminua, ci va spori în dimensiuni. Orice umanist european, de oriunde ar proveni el, este conştient de faptul că
originile civilizaţiei pe cate o serveşte se află tocmai în partea care astăzi se găseşte
rămasă în urmă faţă de restul străvechiului nostru continent.

Note
1.

Neconcordanţa

dintre spaţiul geografic şi cel de civilizaţie se află la originea unor
relativ diferite ce se acordă noţiunii sau, mai bine zis, sintagmei .sud-est
european ... Pentru multe ţări balcanice ea este identică epitetului „balcanic", de
unde şi numele institutelor ori revistelor de specialitate editate la Sofia, Thessalonic
ori în fostul spaţiu i,1goslav. Pe de altă parte, sinteza lui G. Stadtmi.iller, Geschlchtc
Siidosteuropas, Mi.inchen, 1950, a inclus noţiunii în discuţie şi teritoriile centraleuropene aflate la ~,ud-est de spaţiul german, precum Cehia, Slovacia şi Ungaria.
În acest sens, ca şi pentru alte opinii, a se vedea V. A. Friedman în .Bulletin de
]'Association Intemationale d'Etudes du Sud-Est Europeen", XXIV-XXV, 1994-1995,
p. 87-93, aici p. 89.
Expresia aparţine lui N. Iorga, Histoire de la vie byzantine, Bucureşti, 1934, voi.
III, intitulat „L'emp1re de penetration latine (1081-1453)"; marele învăţat considera
deci că societatea bizantină a dobândit această caracteristică încă din perioada de
instalare a dinastiei Comnenilor, când s-a produs prima Cruciadă.
Val. Al. Georgescu Preemţiunea în istoria dreptului romlnesc. Dreptul de
protlmisJs în Ţara RomlneascăJi Moldova, Bucureşti, 1965; Nikola F. Pavkovic', Pravo prot..~e lrupovine u obicajnom pravu Srba i Hrvata. Studija iz pravne etnologijt:, Belgrad, 1972.
Dăm ca exemiclu ca;1ea lui Klaus Zernack, Osteuropa. Eine Elnfiihrung in seine
Geschichte, Mlinchen, 1977, care include şi Sud-Estul Europei în Europa de răsă
rit, făcând chiar ob:>ervaţia (p. 41-42) că Sud-Estul european reprezintă un leagăn
de civilizaţie mult ria.• vechi decât alte teritorii est-europene, cum ar fi cel polon sau
rusesc.
accepţiuni

2.

3.

4.

5.
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Nicolae-Şerban Tanaşoca

Sensul şi rostul studiilor sud-est europene azi

Denumirea impersonală de Peninsulă Sud-Est europeană a fost preferată de
geografii Th. Fischer, H. Wagner, K. Oestreich şi de cei care le-au urmat exemplul,
pentru a desemna realitatea geografică numită îndeobşte Peninsula Balcanică. Delimitarea precisă a acestei peninsule europene a constituit pentru geografi o dificultate şi o sursă de controverse. Mărginită de mări dinspre apus, sud şi răsărit,
Peninsula Balcanică, spre deosebire de Peninsula Italică sau de Peninsula Iberică,
nu este delimitabilă net de continentul european dinspre nord-nord-vest. Dunărea
şi Sava pot fi socotite ca r·~prezentând cea mai mare parte din limita geografică nordică a acestei peninsule; de la confluenţa Savei cu Kupa însă, limita naturală continentală nord-nord-vestică a Peninsulei Balcanice este mai greu de precizat. S-a
considerat multă vreme că această limită geografică poate fi aproximativ identificată cu vechea frontieră pc litică dintre Imperiul Otoman şi Imperiul Austriac, cu linia dreaptă care ar prelungi cursul Kupei până la Rijeka (Fiume). jovan Cvijic propune însă drept limită naturală nord-vestică a Peninsulei Balcanice, în această
regiune, o linie care urmează Valea Savei în amonte. de confluenţa cu Kupa şi bazinul Ljubljanei (Laibach) până în punctul în care sistemul Munţilor Dinarici se leagă
de Alpi, iar apoi, spre apus, până la Marea Adriatică, cursul râului Soca (Isonzo),
incluzând astfel în zona balcanică şi mica peninsulă Istria. Astfel definită, Peninsula
Balcanică reprezintă o unitate geografică naturală.
Nici denumirea de Peninsulă Balcanică nu este foarte veche. Ea datează din
epoca în care, sub influenţa ideilor lui Humboldt şi Ritter, geografii au încercat să
înlocuiască diviziunile politice şi istorice ale globului pămânesc prin diviziuni naturale, d'lrora le-au dat nume corespunzătoare caracterelor lor geografice fundamentale, în special denumiri provenite de la lanţurile muntoase. Pe baza unei percepţii
false a realităţilor geografice, percepţia geografilor antichităţii, se credea cii Peninsula Balcanică ar fi fm.t despărţită în două de un lanţ de munţi cu neputinţă de
străbătut, care s-ar fi întins, asemenea unui zid, de la Marea Neagră până la Alpi.
Prin generalizarea denumhi antice a unui segment din el, acest lanţ muntos era denumit Haemus şi definit dcept Catena mundi sau Catena centrală; el ar fi delimitat zona balcanică sudică, propice omului din punct de vedere climatic şi civilizată, de zona balcanică nordică, ostilă omului şi barbară. De aceea, unii geografi au
fost tentaţi să denumeasc:i întreaga peninsulă Peninsula Haemică sau, pentru că
turcii numeau Haemul Balkan, adică „munte'', Peninsula Balcanică. Cel dintâi geograf care foloseşte aceste denumiri - Haemusha/binsel sau Balkanhalbinsel - este
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August Zeune (1808). Exploratorii de mai târziu ai Peninsulei Balcanice, cum au
fost Ami Boue (1830) sau A. Viquesnel, care au descris exact relieful ei şi au dovedit că, în realitate, presupusul zid muntos separator este străpuns de căi naturale
de comunicaţie lesnicioase între nord şi sud, nu au renunţat nici ei la generalizarea
numelui turcesc de Balkan pentru tot sistemul muntos central, deşi şi-au dat seama
că el era rezervat iniţial Haemului, părţii răsăritene a acestui sistem. Denumirea de
Peninsulă Balcanică, justificată şi de relieful ei caracteristic, predominant muntos,
aşadar, cu vorba turcească, .balkanic", a intrat astfel în uzul geografilor şi s-a impus
în lumea modernă. Ea a fost consacrată, în 1918, de monografia luijovan Cviji( La
Peninsule Balkanique.
Din punctul de vedere al geografilor, adjectivele sud-est european şi balcanic
sunt prin urmare echivalente, cel dintâi fiind mai abstract şi impersonal, iar cel
de-al doilea mai direct legat de particularităţile naturale ale regiunii europene la
care se referă.
Pentru istorici, delimitarea spaţiului sud-est european sau balcanic este încă
şi mai dificilă. Peninsula Balcanică sau sud-est europeană a constituit succesiv, prin
veacuri, o parte doar din ariile mult mai largi pe care s-au dezvoltat, rând pe rând,
sistdtne unitare de organizare politică şi forme unitare de cultură şi civilizaţie. Thalassocraţia ateniană, de p;ldă, şi-a impus autoritatea şi şi-a exercitat acţiunea civilizatoare asupra lumii trace din Peninsula Balcanică, dar şi asupra întregului bazin
pontic şi mediteranean; Irnperiul lui Alexandru cel Mare, un macedonean, un .balcanic" la origine, a organizat politic întreg Orientul Apropiat şi Mijlociu şi a înlesnit
dezvoltarea unei civilizaţii unitare, cea elenistică; Imperiul Roman, preluând moş
tenirea lui Alexandru cel Mare, a elaborat propriul său sistem politic şi propria sa
sinteză de civilizaţie, la can: au participat atât grecii şi orientalii grecizaţi, cu tradiţi
ile lor, cât şi „barbarii" romanizaţi din întreaga zonă euro-atlantică, inclusiv cei din
lumea traco-dacică, din spaţiul balcano-carpatic; Imperiul Bizantin, avatar al Imperiului Roman, a sintetizat, în felul său, elemente politice şi culturale romane, greceşti, orientale, elaborân i un model de civilizaţie pe care l-a impus sud-slavilor
instalaţi în Peninsula Balc:nică, dar şi românilor, ca şi popoarelor caucaziene, şi a
influenţat durabil lumea <imtoliană; Imperiul Otoman, care a cuprins şi lumea balcanică, şk: exercitat pute~e1 politică şi influenţa până pe cursul mijlociu al Dunării,
în tot bazinul pontic şi în Mediterana orientală; în sfârşit, în vremurile mai noi,
popoarele din Peninsula r. alcanică au fost încadrate în sistemul politic şi de civilizaţie eurcpean modern, ak cărui instituţii şi valori le-au adoptat, în cursul secolelor
XIX-XX. Varietatea denur irilor folosite de diferiţi cercetători şi cărturari pentru a
desemna spaţiul numit a·:lăzi sud-est european sau balcanic, mai înainte ca aceşti
doi termeni .~;ă se fi impus, denotă precaritatea încercării de a vorbi despre o singură civilizaţie bine indiv',dualizată proprie Peninsulei Balcanice sau Sud-Est europene: Levant, Peninsu':a greacă, Peninsula bizantină, Tracia, Peninsula sud-slavă,
Rumelia, Tt 1rcia europeau'.l etc. Mi se pare însă legitim şi necesar să ne referim la
spaţiul sud-est european sau balcanic ca la un spaţiu de întâlnire, de sinteză a diverse civiH.zaţii, să V•.Jrbim despre specificitatea balcanică a prelucrării modelelor
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politice şi de civilizaţie pt care lumea balcanică le-a adoptat sau care i s-au impus,
în împrejurări istorice date.
Cred, urmându-l pe Victor Papacostea, că spaţiul balcanic sau sud-est european depăşeşte, din punct de vedere istoric, limitele strict geografice ale Peninsulei
Balcanice. El poate fi definit drept spaţiul pe care şi-au exercitat durabil şi cu consecinţe istorice notabile, dar în diferite proporţii şi cu rezultate variate, după regiuni şi vremuri, acţiune~ toţi factorii de unitate a lumii balcanice fără excepţie,
anume: substratul iliro-tracic, elenismul, Imperiul Roman cu civilizaţia sa, slavii de
sud, Bizanţul, ortodoxia, Imperiul Otoman, dar şi Austria şi Rusia ca puteri rivale
la hegemonia asupra acestui spaţiu. România este, în această perspectivă, o componentă a lumii sud-est europene sau balcanice. Într-o anumită măsură însă, chiar
şi Ungaria, solidară prin clestin istoric cu această lume, la a cărei stăpânire a năzuit
multă vreme, aparţine spaţiului sud-est european sau balcanic
Balcanitatea este o particularitate secun~ră şi nu nota principală a umanităţii
din spaţiul mai sus definit. Balcanică este cQndiţia geografică şi istorică a popoarelor din această parte a Europei Şi nu eseriţa spiritµ.alităţii lor comune, diferită cumva
de a celorlalţi europeni. Elementele permanente care conferă lumii sud-est europene sau balcanice aspectul ei singular în Europa sunt, pe de o parte, extrema ei diversitate etnică şi culturală, iar pe de aliă parte, extrema dispersare şi întrepătrun
dere a etniilor şi culturilor pe ansamblul acestui spaţiu, promiscuitatea ei etnică,
cum s-a spus cu un term·~n nu tocmai fericit. Între consecinţele acestor particularităţi au putut fi numărate, ct1m arăta Victor Papacostea, atât imposibilitatea, în epoca
modernă, de a aplica în lumea balcanică, până la ultimele .sale consecinţe, principiul, de sorginte occidem<i!ă, al naţionalităţilor în trasarea frontierelor de stat, cu includerea tuturor conaţior><t 1ilor şi cu excluderea minorităţilor, cât şi faptul că naţio
nalitatea a fost aici, în 1L1i mare măsură decât în alte părţi, rezultatul unei opţiuni
politice şi culturale indiv 1duale nu totdeauna libere, independente de origine etnică, tradiţie culturală şi li1abă maternă. Potrivit aceluiaşi istoric român, reacţia complexei realităţi balcanice mai sus evocate, la aplicarea strictă a formulei europene
occidentale moderne de ·~·rganizare politică în state naţionale perfect omogene a
generat teribilele conflice care au dat balcanităţii, la sfârşitul secolului trecut şi la
începutul secolului nostrc1, un sens peiorativ. Exacerbarea naţionalismelor şi a tuturor particularismelor bal.:anice în domeniul politic s-a prelungit şi în istoriografie,
în detrimentul adevărului. ;itiinţific. Ar fi însă o greşeală să vedem în această anomalie explicabilă istoric nota definitorie, esenţială a balcanităţii. Dimpotrivă,comuruca
rea interetnică, mixajul, bilingvismul, pbliglosia, fenomenele de aculturaţie, o anumită formă de cosmopoliti5m şi toleranţă reciprocă, împărtăşirea unui ritm de viaţă
istorică comun şi a aceluiaşi stil de viaţă în cadrul unitar al unor mari formaţiuni supranaţionale, cum au fost ·mperiul Bizantin şi cel Otoman, de către popoarele balcanice sunt, toate, trăsăt11:·! predominante şi permanente ale lumii balcanice.
Din reflecţia asupra acestor împrejurări particulare ale existenţei lumii balcanice sau sud-est europen°:: s-a născut ideea organizării ei politice în forme apte să
favorizeze deopotrivă manifestarea identităţii naţionale a fiecăreia din componen- ·
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tele care o alcătuiesc şi menţinerea solidarităţii complexului ansamblu, pe cât de
divers, pe atât de greu divizibil, pe care ea îl constituie. Au apărut astfel diversele
proiecte de confederare sau asociere a statelor balcanice. În domeniul cercetării
ştiinţifice, au fost încurajate studiile menite să pună în evidenţă unitatea în diversitate pe toate planurile vieţii şi creaţiei umane a naţiunilor balcanice, solidaritatea
lor de destin istoric. Studiile acestea, studiile sud-est europene sau balcanice, despre al căror caracter comparativ şi interdisciplinar s-a vorbit atât de mult, nu sunt
neapărat pledoarii în sprijinul proiectului politic al confederării popoarelor balcanice, nici dezvoltări ale unor prejudecăţi privind unitatea lor originară, iar promovarea lor nu înseamnă încurajarea vreunei eventuale opţiuni pentru valori politice
sau culturale opozabile celor ale Europei occidentale sau centrale. Studiile sud-est
europene sau balcanice răspund necesităţii de a înţelege, potrivit singurei metode
adecvate, aceea a abordării ansamblului coerent al lumii balcanice, viaţa istorică a
fiecărui popor, în contextul său firesc.
Pentru istoriografia română, studierea zonei sud-est europene sau balcanice
constituie o îndatorire permanentă, în egală măsură cu studierea zonei central
europene şi a celei răsăritene. Toate aceste studii răspund necesităţii ştiinţifice de
a înţelege, în contextul ei firesc, istoria naţională. Chiar dacă am admite că teritoriul României, cu excepţia Dobrogei, şi poporul român, cu excepţia ramurilor sale
sud-dunărene, nu ar face ţarte nici geografic, nici istoric din spaţiul balcanic sau
sud-est european, legăturile noastre istorice cu grecii, sud-slavii, albanezii, turcii au
fost atât de importante în trecut, încât ignorarea lor ar echivala cu amputarea dimensiunii istorice a conşt:inţei noastre naţionale. Neglijarea studiilor sud-est europene sau balcanice de căt··e istoriografia românească ar însemna însă şi nesocotirea
importantului fond de doc:umente privitoare la acest spaţiu pe care ţara noastră îl
deţine tocmai în virtutea legăturilor sale istorice cu popoarele care-l locuiesc, nesocotirea uneia din resurse'..: dezvoltării ştiinţei istorice în această ţară. Ea ar însemna, de asemenea, întrerni1erea unei strălucite tradiţii de cercetare ştiinţifică, ale
cărei origini urcă la Dimitrie Cantemir şi care a fost ridicată de Nicolae Iorga şi de
discipolii săi la nivelul cel 1 nai înalt al ştiinţei europene modeme. Nu de interesul
excesiv pentru lumea balcanică are a se elibera istoriografia românească în momentul de faţă, ci de carele aservirii ei faţă de ideologia totalitară comunistă, pe de
o parte, de degradarea pe .-:are a suferit-o prin punerea ei sub autoritatea administrativă a unor activişti politici incompetenţi şi lipsiţi de probitate, pe de alta. În acest
sens mi se pare de urgentă necesitate formarea de specialişti în studiile balcanice
de factura celor de care România dispunea în perioada interbelică şi care au dobândit, prin calitatea lucrărilor lor, preţuirea şi respectul lumii ştiinţifice occidentale. Dezvoltarea în spirit rig11ros ştiinţific a studiilor sud-est europene sau balcanice
în România este una din ~ iile pe care această ţară îşi poate redobândi funcţia culturală europeană. Identifi c.::uea temelor prioritare de cercetare în domeniul studiilor sud-est europene riau. balcanice va trebui făcută prin dezbateri între specialişti
organizate la scară nai:Iot wlă şi internaţională, nu în ultimul rând pe plan regional
balcanic.
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Cornelia Papacostea-Danielopolu

Studiile sud-est europene

Nevoia de a defini astăzi Sud-Estul Europei, după şapte decenii de la remar~
cabila ctitorie a lui Nicolae Iorga - Institutul de Studii Sud-Est Europene (1913) -,
pare să trădeze o puternică îndoială, o îngrijorare chiar. Să se datoreze aceasta noilor condiţii create de evenimentele politice ale ultimilor ani? Oare .ieşirea" din regimul totalitar impus aproape jumătate ,de _secol Europei de Est şi de Sud-Est sau barbariile fără seaman din fr;sta Iugoslavie să fi surpat încrederea într-o posibilă solidaritate (intelectuală cel pt.:ţin!) între statele balcanice?
Ne mai întrebăm deci, ca pentru un test şcolar, care sunt limitele geografice
şi de civilizaţie ale Sud-fatului european? Problema nu se pune, desigur, cu privire
la frontierele teritoriale, ci la acel ansamblu pe care îl constituie civilizaţia balcanică, al cărui caracter specific este unitatea în diversitate. De aici derivă şi marile
dificultăţi ce se ridică în faţa celor care se dedică studiului său, dar şi pasionanta
incursiune într-o zonă de permanenţe şi de sinteză istorică, în care factorii comuni
de dezvoltare nu reuşesc să elimine particularismele.
„Marea unitate geografică a Europei de Sud-Est", caracterizată de C. Jirecek 1,
reprezintă o zonă de civilizaţie care face legătura între Orient şi Occident şi corespunde, în linii mari, cu P~ninsula Balcanică, al cărei relief şi poziţie geografică ne
explică marea diversitate e~nică2, adevăratul mozaic etnic ce o caracterizează.
Ni se pare inutil să mai analizăm discuţia cu privire la denumirea cea mai potrivită: Peninsula Balcanică sau Sud-Estul european. Sunt numeroase elementele
din care reiese caracterul formal, deci neesenţial al acestei deosebiri. Fondul rămâ
ne acelaşi, oricare dintre cele două denumiri o adoptăm. În afară de punctele de
vedere exprimate în ace5t sens de istoricii şi geografii de la .Balcania", să ne gândim la faptul că în Grecia, Bulgaria şi fosta Iugoslavie, institutele de profil poartă
numele de .Institut balcanic" (Salonic, Sofia), iar periodicele lor sunt .Balkan Studies" (Salonic), „Etudes halkaniques" (Sofia), .Balcanica" şi ,Revue internationale
des etudes balkaniques" (Belgrad). În schimb, cunoscutul institut de la Miinchen
este intitulat „Sud-Ost Forschungen" şi are un pei:iodic cu acelaşi nume.
Că suntem în faţa aceleiaşi unităţi geografice, indiferent de denumirea pe care
o adoptăm, reiese şi din studiul lui Mihai Berza, Nicolae Iorga şi studiile sud-est
europene. Citând din introducerea marelui nostru istoric la volumul Caractere
commun des institutions du Sud-Est europeen, M. Berza reproduce următoa
rea frază: .Atunci când se vorbeşte despre popoarele din Pen. Balcanică ... sau despre popoarele din Sud-Estul Europei, fiecare naţionalitate pare să ţâşnească ca o
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individualitate net deosebită de celelalte şi unii au interes să menţină această prejudecată că între naţiunile acestei regiuni din Europa sunt foarte puţine puncte de
contact". Mai departe, M. Berza subliniază că „a fost fără îndoială unul din meritele
lui Iorga să reacţioneze împotriva acestei prejudecăţi şi să se fi orientat tocmai către
acele elemente de unitate prea multă vreme ignorate".3
Importanţa şcolii româneşti de balcanologie (Nicolae Iorga, Victor Papacostea, Mihai Berza) este aceea a unei mişcări ştiinţifice de avangardă, care a dat tonul
pentru o tratare unitară a culturii balcanice, exemplul său fiind urmat şi de istoriografia din Grecia, Bulgaria, Iugoslavia şi Albania. Pentru istoricii occidentali, aprofundarea istoriei balcanice a fost multă vreme mai puţin accesibilă, din cauza dificultăţilor ce izvorau din necunoaşterea limbilor şi a arhivelor, greu accesibile.
Nicolae Iorga este cel caie a pus bazele studiilor sud-est europene (el a fost chiar
numit de Milan Budimir şi Petar Skok „istoricul balcanizant"), prin câteva cărţi fundamentale: Caracterul comun al instituţiilor din Sud-Estul Europei, Cărţi
populare în Sud-Estul Europei şi mai ales la români, Forme bizantine şi
realităţi balcanice, Idei şi forme literare franceze în Sud-Estul Europei. Iar,
înainte de toate, Byzance apres Byzance.
Semnificaţia întemeierii de către N. Iorga a Institutului de Studii Sud-Est Europene, în momentele de to~r.siune politică a războaielor balcanice (1913) şi a revistei de mare ţinută „Revue ,tistorique du Sud-Est Europeen", este aceea a unui act
politic, dubiat de un act d:! cultură şi destinat să pună accentul pe ceea ce poate
face unitatea acestei vaste ;,one. Dar să nu-l uităm nici pe discipolul şi marele admirator al lui Iorga, Victor P;,pacostea, creatorul Institutului de Studii şi Cercetări Balcanice 0937-1947) şi al revistei „Balcania", al cărui dinamism s-a pus cu totul în
slujba acestui domerliu •je studiu, fiind recunoscut ca un precursor în întemeierea
institutelor din Salonic şi S-:>fia mai sus amintite. V. Papacostea considera - cu o formulă care a determinat o i'utreagă metodologie a balcanologiei - că popoarele balcanice „se prezintă cercetMorilor, în toate domerliile, ca un ansamblu de cercuri
care se întretaie, dar care au arcuri comune. Viaţa acestor popoare, indivizibilă în
cursul secolelor, tn~buie să fie studiată astăzi printr-o metodă comună. „4
În sfârşit, să trecem peste dispariţia, de tristă amintire, a celor două institute
bucureştene din 1947 şi să ne referim la ceea ce ne-a apărut o reînviere a acestui
domeniu de cer·~etări, p1 in înfiinţarea, în 1963, sub conducerea prof. Mihai Berza,
a Institutului de Studii Sud··Est Europene. Inspiratele sale programe de lucru situau
studiile sud-est europer,.„ între zona general-europeană şi cea local-naţională.
Comparatismul literar, istoria mentalităţilor şi alte interesante teme-cadru, sugestiv
formulate de M. Berza (u:sanismul sud-est european, de exemplu, a cărui expunere la Atena, în 1970, a tJ ,:zit un explicabil entuziasm) deschideau o cale promiţă
toare factorilor de integnie europeană.
Dacă astă:li putem ~:;;era în continuarea unei bogate tradiţii a istoriografiei româneşti, aceasta se datOJ -..·ază competenţei cu care conduce institutul prof. Alexandru Duţu şi ecoului interr.aţional a>t revistei institutului, al cărui merit îi revine integral, în calitatea sa de director al amândurora. În 1963, în Avant-propos-ul primu-
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al revistei renăf.cute, se preciza că revista trebuie "să contribuie la o mai
a trecutului şi a prezentului sud-est european şi, implicit, la o mai
bună cunoaştere reciprocă şi la apropierea popoarelor din această parte a Europei.
Moştenitori ai unor vechi uadiţii culturale - se spune în continuare - pe care fiecare
le-a dezvoltat în chip original, aceste popoare sunt legate, prin numeroase elemente comune ale unui trecut istoric secular, ca şi prin necesitatea de a-şi asigura,
datorită unui efort comun, perspectivele unei munci paşnice şi creatoare."5 În acelaşi Avant-propos, înfiinţarea Asociaţiei Internaţionale Sud-Est Europene este
salutată cu o încredere binemeritată. Astăzi privim cu nostalgie în urmă la realizările pe care dezvoltare2 studiilor sud-est europene le datorează asociaţiei, la acele colocvii şi simpozioane strălucite care au însemnat un impuls hotărâtor pentru
progresele balcanologiei noastre. Cum am putea uita rolul pe care l-a jucat, în acei
ani, ca secretar general al asociaţiei, prof. Emil Condurachi, prin personalitatea sa
unanim simpatizată şi prestigiul de care se bucura!
Vedem în presa străină a ultimilor ani că intrarea în Comunitatea Europeană
reprezintă pentru unele P.ri occidentale - Franţa mai ales - un pericol de depersonalizare. Temerea de a-şi vedea identitatea proprie periclitată este deseori invocată.
Cum poate intra cultura română în circuitul european, dacă nu-şi cultivă, în
continuare, identitatea sa de ţară sud-est europeană? Ce alt cadru de dezvoltare a
cunoscut ea de-a lungul '>ecolelor şi ce alt context al istoriei poporului român este
astăzi mai fundamentat decât cel sud-est european? O disciplină ajunsă în stadiul
pe care l-am schiţat doar în rândurile precedente şi care poate rivaliza pe plan
internaţional nu are nevoie să-şi demonstreze prioritatea în viaţa intelectuală românească. Tradiţia inaugurată de Nicolae Iorga trebuie continuată. Nu ne lipsesc arhivele, sugestiile tematice şi interesul celor din jur pentru aceste cercetări. Să ne
gândim, de exemplu, la solicitările unui periodic ca "Sud-Ost Forschungen", care
cerea în anii '80 colabornt0rilor din institutul nostru trimiterea lucrărilor lor, spre a
fi recenzate. Atâtea alte periodice străine de profil înregistrează rezultatele noastre
în note de lectură, cronici şi recenzii. Îmi amintesc cu emoţie că, în anii '70, la avizierul institutului, în frumoasa clădire care-l adăpostea odinioară, au apărut într-o
dimineaţă paginile unui periodic sud-american, în care se aprecia, nominalizat,
cuprinsul revistei noastre. ·:::::hiar dacă în unele biblioteci occidentale nu sunt la curent toţi funcţionarii cu activitatea Institutului de Studii Sud-Est Europene, în multe
altele ea este apreciată, căutată chiar.
Îmi amintesc cu ce satisfacţie marele comparatist grec, Constantin Th. Dimaras, făcea cunoscute, la mbrica sa săptămânală din ziarul "To vima", rezultatele
prof. Al. Duţu în marea sa cercetare a Cărţilor de înţelepciune.
Autenticitatea unor cercetări care se fac de noi, în arhivele noastre, cu mijloacele teoretice pe care ni le oferă o lungă tradiţie, rămâne preţioasă şi necesară pentru adevăraţii balcanologi din lume. În primul rând, mă gândesc la cei de la Atena,
Salonic, Sofia şi Belgrad, cu care avem legături strânse, dar şi la cei din Polonia,
Cehia şi Slovacia, Ungaria, Austria, Germania, Anglia, sau la centrele de studii slave
sau greceşti din America şi Canada, iar în îndepărtata Japonie, la Institutul Balcanic

lui

număr

bună cunoaştere
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care venea regulat în România şi căuta o bibliografie a
balcanice.
Balcanii au o istorie complexă pentru care un efort de obiectivitate din partea
istoricilor va constitui totodată şi o reluare a studiilor sud-est europene pe alte
baze. Principiile enunţate în acest sens, în ultimii ani, de istoricul grec, eminent balcanolog, Pashalis Kitromilides, tind să pună capăt unor prejudecăţi care au înveninat în trecut viaţa politică şi intelectuală din zonă6.

din Tokio

şi

la

cercetătorul

intelectualităţii

Note
1. „Die Balkanhalbins~lvc>lker sind wegen ihrer nahen Beri.ihrungen bei historisch-

ethnogra phischen Studien stet5 als ein Ganzes zu betrachten." Motto din C. Jirecek,
în G. Murnu, Les Roumalns de la Bulgarie medievale, Balcania, I, 1938, p. 1.
2. V. Papacosrea, Ibidem, pp. III-VII (Avant-propos). „La posirion de la Peninsule
Balkanique suffit a ·~xpliquer certe diversite de races ... Elle est en effet, comme on
l'a eres bien dit, ·un corps geographique et geologique intermediaire entre !'Europe
er l'Asie•".
3. Bulletin de l'A.I.E.S.E.E., I, 1963, p. 27-30.
4. Avant-propos, Balca1ia, I, 1938, p. VI. Vezi şi Mircea Muthu, "Revue des Etudes
Sud-Est Europeerdles", schiţă monografică în Studli literare Din istoria
presei culturale şi literare româneşti, Cluj, 1987, p. 335-347.
5. RESEE, I, no. 1-2, 1963, p. 5.
6. Vezi mai ales Pashalis M. Kitromilides, Ethniclty, Culture and National Identity
ln the Ottoman Balkans during the eighteeoth Century; Idem, Greece and
Europe in the Modern Period: Aspects of a Troubled Relatiooship, Centre
for Hellenic Studies, King's College London, 1995, p. 2-15.
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Dan Sluşanschi

S'1d-Estul Europei în contextul european

1. Dacă Sudul apusean şi Sudul central al Europei sunt definite faţă de masa
continentului prin lanţuri muntoase impunătoare, care separă net Peninsula iberică
si cea italică, zona Sud-Estului Europei nu are un hotar geografic la fel de pregnant
şi de la sine înţeles. Din punctul meu de vedere, limita lui nu trebuie căutată într-o
graniţă văzută ca o oprelişte, ci, dimpotrivâ, ea pare a se sprijini pe o mare cale de
circulaţie (Est-Vest) şi de contact (Sud-Nord), stabilită între centrul Europei de
Apus (prin Dunăre, hm şi culoarul Sava/Drava) şi zona gurilor Dunării şi a Pontului
Euxin - de aici deschizîndu-se .porţile-Orientului", fie pe .Calea Tătarilor", fie
peste Bosfor. Aşadar, aş spune că bazinul Dunării, cu afluenţii ei majori de dreapta (veniţi din Alpi, Dinarici, Pind şi Balcani), delimitează, spre nord, Sud-Estul european. Adriatica, Egeea, Propontida şi Pontul Euxin fac restul.
Este însă indisputabilă iradierea şi întrepătrunderea, în diferite etape istorice,
începînd încă din epipaleolitic,· a· tipurilor de cultură şi de civilizaţie locale din
această zonă europeană, ajungîndu-se, în special în ultimul mileniu şi jumătate, la
un „tip balcanic" care le este în bună parte comun - şi sub raport cultural, şi ca
nivel social, ba chiar şi sub aspectul lingvistic al „ligii balcanice", ca atracţie între tipuri şi sorginţi diferite - tuturor populaţiilor (indo-europene sau nu) de pînă la Carpaţi şi la Pusta Pannonică.
2. În măsura în care identitatea de ansamblu nu exclude varietăţi locale tipice,
ci presupune perioade de flux şi de reflux, de legăcuri cencrtpece şi de tendinţe centrifuge, Sud-Estul Europei a avut şi are trăsături proprii, comune întregii zone. Supravieţuirea .obştilor rufale" şi, simetric, întîrzierea civilizaţiei urbane coerence,
ortodoxia creştină nu luminată şi slujind luminării veacului, ci îndîrjită şi întoarsă
(uneori chiar fanacic) spre sine şi interesele clerului, izbucnirile naţionaliste şi tiranice (periodice) bazate pc forţa armată, lipsa de coerenţă intelectuală, spre a face
faţă feluritelor mode de import, azi una, mîine alta, dar, pînă acum o generaţie, rezistenţa familiei şi a şcolii la deformarea tradiţiilor locale, întrepătrunse printr-o mă
runtă şi constantă circulaţie a oamenilor şi a bunurilor, de fapt tot pe vechile căi
romane, dau laolaltă aed colorit surprinzător, respingător şi atractiv deopotrivă,
acea „dulce otravă" a Levantului european, despre care vorbeau călătorii veacului
trecut sau de pînă la primul război mondial.
Dar al doilea conflict global, cu ruperea în cel puţin trei a acestui spaţiu - Grecia şi Turcia mergînd cu A~)usul, Ungaria, România şi Bulgaria, de nevoie, cu Răsă
ritul, iar Iugoslavia avînd o poziţie .nealiniată" tipică -, a dus la dislocarea accele-
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rată

a unui tot cu circulaţie lăuntrică neîntreruptă (prin ius conubii şi commercii),
de creşterea şi descreşterea Imperiului otoman.
Identitatea Sud-Estului european, ca un îndelungat exerciţiu de love-hate, de
coexistenţă şi intertoleranţă armată, este, sau ar trebui să mai fie, un subiect de reflecţie major pentru toţi europenii. La urma urmei, nu poţi uita, cu fitilul pus, un
etern butoi cu pulbere, pretinzînd că nu mai e la modă.
3. Nici unul dintre statele şi nici una din naţiunile mărginaşe faţă de Sud-Estul
european (Austria, Ungaria, chiar şi Cehia şi Slovacia) nu şi-au putut îngădui vreodată să piardă din vedere cercetarea ştiinţifică şi luarea de poziţie, prin analiză politică, faţă de Sud-Estul Europei. Aşa se şi explică funcţionarea marelui institut specializat de la Viena (şi, în fond, a celui german), sau interesul Budapestei nu doar
pentru teritoriile care au aparţinut cîndva coroanei maghiare.
România este şi mai implicată decît alţii în această problemă, soarta ei istorică
premodernă fiind strîns legată, prin evoluţia la Dunăre a Imperiului otoman şi a
apanajelor sale europen:~. de tot Sud-Estul Europei. Bucureştiul, rămas printr-o
dulce inerţie capitala statului român, a fost şi mai este, vai, un oraş net mai balcanic
decît laşii sau Piatra Neamţ sau cetăţile Transilvaniei şi ale Banatului. De altfel,
naşterea României înseşi :::;,, stat este indisolubil legată de cea a Bulgariei, a Serbiei
sau chiar a Greciei. lnteri=sul românesc, mai mult decît îndreptăţit şi necesar, pentru soarta românilor sud-dunăreni ne leagă de acea zonă cu fire indisolubile.
Altfel spus, dintre cele trei direcţii de privire, oricînd obligatorii, ale oamenilor
de stat şi de ştiinţă din Ro•.11ânia, dacă reînnodarea trainică a legăturilor cu Apusul
şi cu Centrul apropiat al E.iropei este hotărîtoare, deci are întîietate absolută, studierea neîncetată a fenomi::nelor sud-est europene este, fără îndoială, şi mai departe, prioritară faţă de alte c.:recţii de orientare, cel puţin sub raport ştiinţific. Specialiştii români ai viitorului îr problemele Sud-Estului Europei sunt absolvenţi pe care
îi educăm astăzi cu acest ţd, neînchipuit de însemnat.
orientată şi
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Andrei Pippidi

Necesitatea unui institut pentru studierea
Europei de Sud-Est

O întrebare care vine la timp: dacă şi astăzi cercetarea Sud-Estului european,
nu numai pentru a ne cunoaşte vecinii, ci şi pentru a îriţelege mai bine ceea ce de
atîta vreme ne-a fost dat a fi, mai merită să figureze printre priorităţile ştiinţifice
româneşti. Acestea - ar fi normal să răspundem - au o perenitate care ignoră conjunctura şi programul lor de activitate n-are de ce să se schimbe sub presiunea unor
factori din afara domeniului intelectual. Nu-i aşa, totuşi, în cazul studiilor care nă
zuiesc să îmbrăţişeze întreaga unitate culturală a Sud-Estului, deoarece ele s-au
dezvoltat de la bun început în condiţiile unei întrepătrunderi a preocupărilor savante cu aspectul politic. Dovadă, cursul sinuos şi cîteodată întrerupt al acestor cercetări în ţara noastră.
Nimeni n-o ştie mai bine decît aceia care au studiat istoria şi semnificaţia celor
două institute care l-au precedat pe-al nostru: unul întemeiat de N. Iorga, care-şi
asociase pe arheologul Pi:•.rvan şi pe geologul Munteanu-Murgoci, apoi celălalt,
. concurent, pe care Victcr Papacostea l-a numit „balcanic", grupînd în jurul său o
echipă tînără şi harnică I Pe cînd, în primul caz, acţiunea personală şi cîtva timp
chiar izolată a lui Iorga a <wut un sens reconciliator după războaiele balcanice şi sa străduit să înjghebe punţi de colaborare cu statele sud-dunărene, guvernanţii României au dat o atenţie superficială acestei iniţiative: în final, colapsul Înţelegerii
Balcanice a desăvîrşit izolarea diplomatică pe care ţara a plătit-o scump în 1940. În
al doilea caz, interesul pe11tru romanitatea balcanică a găsit, pînă la un punct, ascultare la conducătorul politicii noastre externe din anii ultimului război mondial,
dar ideea unei comunităţi •:ulturale sud-est europene contraria intenţiile expansioniste ale Reichului. Amb g'Jitatea fundamentală a politicii româneşti din ajunul lui
23 august, datorită căreia alianţa militară cu Germania nu împiedica să se ascută
conflictul cu Ungaria, aflată totuşi în cadrul aceleiaşi coaliţii, a făcut ca, în .Revue
historique du Sud-Est europeen", revista înfiinţată din 1924 de Iorga, să apară polemici cu istoricii maghiari prin care Gh. I. Brătianu şi colaboratorii săi interveneau
competent şi cu simţ de răspundere în probleme de o gravă actualitate. Fireşte, în
noile împrejurări de după încheierea păcii, ambele institute au fost suprimate, o
dată cu periodicele cărora le asigurau publicarea, fiind, ca un ecou al lozincilor de
la Moscova, denunţate pentru „cosmopolitism" şi, totodată, „naţionalism" 2 .
După o paranteză de cincisprezece ani (1948-1963), înfiinţarea unui Institut
de Studii Sud-Est Europene, la direcţia căruia a fost chemat profesorul M. Berza,
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unul dintre elevii lui Brătianu, avea să aducă şi un element de continuitate, dar manifesta neîndoielnic o tendinţă care se va adînci în politica României din deceniul
următor, anume cea de a sublinia solidaritatea culturală a popoarelor din regiunea
balcanică, peste diferenţele lor ideologice, produse de importul de revoluţie. De
astă dată, era rîndul hegemoniei sovietice să fie contestată cu mijloace indirecte,
asemenea celor care se opuseseră în trecut ambiţiei naziştilor. E de ajuns să cităm
un document oficial din 1973; aluziile la .climatul general de bună înţelegere şi cooperare în această zonă geografică" sau la .destindere şi securitate"3 aparţin unui
limbaj codat, menit să exrrime o reacţie de independenţă în blocul comunist. Cînd
ea s-a transformat în naţionalism autarhic, înjositor pentru cultura română, institutul a decăzut şi el rapid4.
Nu e încă vremea pentru confesiuni şi amintiri care ar putea evidenţia ce s-a
făcut temeinic, în spirit european, în prima perioadă de existenţă a institutului, graţie unor personalităţi excepţionale sau, cel puţin, sincer devotate ideii care ne reunea. Cu atît mai puţin îmi vine să vorbesc despre anii 1985-1989, experienţă degradantă ale cărei consecinţe se şterg foarte greu. Fapt este că dimensiunea politică a
studiilor sud-est europene a fost responsabilă şi pentru epocile fericite, de punere
în valoare a unei cercetări fără prejudecăţi, şi pentru discreditarea acestui proiect
ştiinţific interdisciplinar, a•:unci cînd el era dependent de compromisuri individuale
sau colective. După o experienţă de trei ori repetată, devine limpede că rămîne
atîta şansă de reuşită durabilă a unui program de studii cu cit este mai redusă prezenţa politicului ce se întrevede în el.
Dar momentul pe care-l trăim, important desigur din punct de vedere strategic, ispiteşte la o altă mezalianţă cu conjunctura. Fiindcă politica externă a României din ultima vreme, în măsura în care este definită şi consecventă, pare a întoarce
spatele Sud-Estului şi a revendica integrarea noastră în Europa Centrală, cred unii
că ar fi mai folositor să substituim tradiţiei pătrunse demult în conştiinţa noastră
identitară o concepţie „nollă", avînd de justificat îndreptarea atenţiei în altă direcţie.
Nu spre sud, aşadar, ci cătr-:.: vest şi, la rigoare, nord. Ca şi cum lumea balcanică, cu
vechile ei păcate de „orientalism" şi cu dificultatea pe care o încearcă Bulgaria, fosta
Iugoslavie şi Albania de a li:hida moştenirea regimului comunist - situaţie cu care
cea a României se aseamănă vădit -, ar reprezenta doar un exemplu ad deterrendum, un spaţiu străin pe care românii îl pot privi cu superioritate. Din peisajul ideal
pe care-l construieşte în grabă această pseudo-filosofie a istoriei româneşti lipsesc
fintînile cu cumpănăS şi bisericuţele bizantine, dar se ridică ziduri crenelate şi bolţi
gotice. Un snobism cultural care, neputînd pretinde candid că civilizaţia românilor
este una de tip occidentaL [;e îndîrjeşte să-i caute locul într-o zonă intermediară, a
cărei originalitate a fost, oe cîţiva ani, exagerată: cea central-europeană.
În principiu, astfel de r:iodificări de apreciere a locului pe care-l ocupă în istorie un popor, cu ce a creat 1~.olitic şi cultural, sînt permise. Respectul pentru adevăr
ne obligă să recunoaştem cei Slovenia şi o parte a Croaţiei, unde se simte influenţa
îndelungatei asocieri cu llngaria, sînt solidare cu Centrul Europei, pe cînd alt colţ
al Croaţiei de astăzi, Dubwvnik (Ragusa), se califică chiar drept occidental. A muta
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însă

România în ,Eurppa Centrală nu e numai pe hartă o eroare, posibilă doar dacă
un vîtf al comp;i.sului e fi:>-:.at pe ţărmul Atlanticului şi celălalt la Vladivostok; este o
greşeală fundamentală în termeni istorici. Şi, mai înainte de toate, cît de originală
este perspectiva care ni se propune? Şi cît. de oportună?
„Sud-Estul europear", ca formulă, este de origine germană, istoricului Hans
Helmolt revenindu-i poat\~ paternitatea şi, Î11 orice caz, meritul răspîndirii ei. Cultivarea studiilor consacrate a•:estei regiuni a ,început la Viena, pentru motive politice
evidente, ţinînd de anexqrea Bosniei şi Herţegovinei (1908) de către Imperiul
Austro-Ungar. Mai rqdnică a foşt însă ideea de a transfera acest proiect în România,
a cărei poziţie a destinat-o întotdeauna rolului de mijlocitor pentru influenţa culturală occidentală, c~ ce; ades~a, i-a servit pentru a-şi consolida prestigiul politic.
N. Iorga o spune Î11Că dir• 1911: „Un institut de studii pentru Europa sud-orientală
aici în Bucureşti, bine organizat şi condus cum trebuie, ar putea fi în ordinea ştiin
ţifică întîia afirmare a drepturilor noastre"6.
Pe de altă parte, România a dobîndit din 1918, de la întregirea ei, o fereastră
deschisă către Europa Centrală, care cuprinde Transilvania şi Banatul. Ceea ce fusese pînă atunci parte integrantă din Sud-Est s-a completat cu o regiune care, datorită particularităţilor ei istorice, constituie o punte de legătură cu Apusul7. Ca urmare, dar şi în virtutea implicaţiilor avute, secole de-a rîndul, de istoria Ungariei şi a
Poloniei asupra celor do-Jă principate dintre Carpaţi şi Dunăre, şcoala istorică românească n-a conceput studiile .;ud-est europene decît într-o perspectivă mai
vastă. A scrie istoria SucJ...Estului este desigur a scrie şi istoria românilor, occidentali
din Orient (nu, ;cum..soc:>tesc unii, orientali ai Occidentului). Dar, de vreme ce,
pentru mai bine de cinci veacuri, Peninsula a făcut parte din Imperiul Otoman, a
scrie istoria Sud-Estului înseamnă a face istorie universală. Apoi, istoria universală
impune şi interesul faţă de intervenţiile unor mari puteri apusene în economia sau
cultura, ca şi în politica popoarelor aflate între Adriatica şi Marea Neagră: statele
italiene, Franţa, Anglia şi chiar, sporadic, Spania, fără a mai vorbi de .permanenţa
istorică" pe care o reprezintă confruntarea germano-rusă.
O altă problemă de neocolit este a raportului dintre un program de activitate
ştiinţifică şi orienta.rea aproape unanim manifestată în favoarea „intrării în Europa",
adică o reabilitare.reclamată de oamenii politici şi liderii de opinie, cu un ferm sprijin în mass-medit+,. Cine se îndoieşte de caracterul benefic al acestei tendinţe? Numai că o adezim1e. retorică devine cu uşurinţă excesivă, dacă e vorba de o adaptare
formală la exigenţ~ ex,t~mc. Pentru anumiţi partizani ai aderării României la NATO,
„Sud-Esn1l" este'.sioonim cu cine ştie ce uneltiri pe care patriotismul lor îi obligă să
le respingă. Solicitaţisă ajute Institutul de Studii Sud-Est Europene din Bucureşti
să~şi găsească un ,Şediu corespunzător, demnitari din Ministerul de Externe au
răspuns evaziv şi retractil: „Sud-Estul? A, da ... Dar România e un stat central-european, după cum a recunoscut şi State Department." Spiritelor oportuniste sau timide, replica li se poate părea un irezistibil îndemn de a schimba firma la iuţeală. Totuşi, precedentele la' c;are ne-am referit ar trebui să recomande prudenţă. Statutul
de autonomie nu e suficient, fără îndoială, cîtă vreme finanţarea unui institut buge-
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tar depinde de un for tutelar (în cazul nostru, Academia Română) şi imperfecţiile
acestui sistem au ieşit repede la iveală. Nu e mai puţin adevărat că şi concesiile faţă
de o tentativă de manipulare politică, de oriunde ar veni ea, ar constitui o regresiune şi o recidivă în eroare.
Pe de altă parte, orice ar zice diplomaţii de la ... Washington, România este o
ţară sud-est europeană. Aceasta implică nevoia de a înţelege ce se petrece azi în
vecinătatea noastră direct'i. Se întîmplă, din 1990, aşa de multe lucruri care e normal să suscite interes, atît politic, cit şi academic. Fără a pleda pentru o revizuire a
diplomaţiei noastre, nu e inutil să-l recitim pe Iorga, cel care în 1940 declara: .În
momentul de faţă, cînd fiecare caută un sprijin, chiar şi cei mai puternici, e bine să
ne aducem aminte de vechile baze, asemănări şi colaboraţii, pentru ca să nu facem
numai alianţe de stat, care nu leagă, ci legături de popoare, care să poată servi
intereselor noastre comune"B. Dezintegrarea Iugoslaviei, conflictele locale cărora
ea le-a dat naştere, funcţionarea unor mecanisme internaţionale de pacificare, clivajele eroice şi sociale, divergenţele politice în legătură cu statutul Macedoniei, dar
şi redeschiderea contenciosului greco-turc, criza provocată de decolonizarea sovietică, resuscitarea ideologiei de extremă dreaptă, revenirea la putere a unor foiţe
desprinse din vechiul establishment comunist şi solidare cu el - toate aceste fenomene sînt un subiect pasionant de studiu. Cine să le analizeze mai competent decît
cercetători care au deja eJ1.perienţa problemelor Sud-Estului pe acea „durată lungă"
nicăieri mai vizibilă decît aici?
Percepţia acestor realităţi din trecut şi din prezent pune în lumină linii convergente. Existenţa unor „facto:i de unitate" sau, poate, mai degrabă, de omogenitate,
ai Sud-Estului european, a:ceptabili fără ajustări din partea noastră, include în
acest spaţiu istoric şi civili.:aţia românilor. Vrem-nu vrem. Cine se aventurează pînă
în zarea depărtată a antichităţii găseşte un prim element comun, de valoare antropologică şi lingvistică, în :?rezenţa tracilor. Latinizarea este, în timp, a doua formă
de convieţuire care a asigurat popoarelor participante la ea trăsături comune, deşi
numai în nordul Dunării ea a avut un caracter ireversibil. Ceea ce urmează este un
balans între centralizare (Imperiul Bizantin şi cel Otoman au impus solidaritatea
supunerii) şi particularism ·:ompetitiv - fie că ne gîndim la mişcarea browniană de
la începutul Evului Mediu, I.a fărîmiţarea feudală din secolele XIII-XIV sau la cele
două mari etape de alcătu1:e a statelor moderne: în veacul al XIX-iea şi în zilele
noastre. Însuşi tipul hibrid de democraţie edificat de naţiunile tinere din această
regiune în secolul trecut, c 1 rezultat al unor orientări intelectuale convergente ortodoxie, iluminism, liberalism -, plasează societăţile sud-est europene pe una
din marile căi de evoluţie ;1 I.·~ istoriei universale. Cu specificarea unui decalaj cronologic faţă de Occident ..·are este aspectul cel mai spectaculos al originalităţii
noastre. Reformele de duvi 1848, anticipînd în ostentativa lor precipitare asupra
gradului de dezvoltare, ş1, infinit mai dramatică, modernizarea fotţată şi devastatoare care a început exac• un secol mai tîrziu şi-au căutat îndreptăţirea în principiul „arderii etapelor" şi au fost contestate în numele teoriei .formelor fără fond"9.
Imperativul sincronizării rămîne la fel de actual, iar realizarea lui nu mai puţin im-
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provizată şi precară. În sfirşit, cei care doresc temeiuri pentru a afirma omogenitatea Sud-Estului recurg pe bună dreptate la argumentul patrimoniului comun de
instituţii, de artă şi, aricit de anevoie de clasat ar fi această inefabilă materi~, chiar
de literatură.
E puţin? Dimpotrivă, e foarte mult, mai ales că avem convingerea de a nu fi
epuizat analogiile, nici criteriile pe baza cărora ele ar putea fi identificate. Aşa stînd
lucrurile, dacă îrt domeniul studiilor sud-est europene România 'ac~ză o criză care, diri moti\te ·asemănătoare, adică tot conjuncturale, poate să fie reală şi la Sofia,
Belgrad ori Salonic şi Tirana-, rezolvarea ei trebuie căutată în altă parte decît în lichidarea unei tradiţii ştiinţifice în care s-au ilustrat pînă aci.im.trei generaţii de învăţaţi români:
" .
Problema adevărată este că tot mai puţini cercetători stăpînesc limbile balcanice, indispensabile pentm a investiga acest teritoriu. Doctoratele .francofone" sînt
foarte bune, dar, cu excepţia bizantinologiei, celelalte discipline înmănunchiate în
domeniul pe care ne străduim a-l cultiva trăiesc în Franţa o perioadă de recesiune
(dovadă, cea mai proastă istorie a Balcanilor este cea a lui Georges Castellan).
Universităţile germane şi anglo-saxone ar putea oferi o calificare mult superioară,
numai că acolo bursele s'i.nr mai rare. Dificultăţile materiale încep chiar de acasă, în
sensul că nici sediul, nici retribuţia, nici mijloacele de lucru de care dispunem nu
se găsesc la acel minim nivel, zis "decent", la care să nu ne fie ruşine de comparaţia cu străinii. AI mai fi de adăugat că posibilităţile de publicare pentru lucrările de
erudiţie n-au.o-escut o dată cu numărul editurilor, însă nu trebuie uitat nici faptul
că o seamă de colegi n-au mai scris măcar o recenzie de mulţi ani. Pînă şi prezentarea de comunicări, altădată lunare, supravieţuieşte convulsiv, doar cu ocazia primirii cîte unui oaspete de peste hotare. Formalizarea unei profesiuni o poate ucide.
De vină sînt, e de prisos să mai stăruim, recrutarea defectuoasă a cadrelor şi organizarea pur birocratică, fără imaginaţie care să construiască planuri, fără tenacitatea
necesară pentru a le realiza. Acestor constatări li se cuvine o completare: însăşi
Asociaţia Internaţională de Studii Sud-Est Europene - după ce a jucat un rol hotărî
tor de coordonare şi îndrumare în primele ei două decenii de viaţă - nu mai răspun
de cîtuşi de puţin aşteptărilor. Că una dintre cauze este lipsa de fonduri, nu încape
îndoială. Dar, de asemenea, mai e şi neîncrederea pe care o inspiră - ştim bine secretarul general, dl Răzvan Theodorescu, şi actualul comitet naţional român.
Combinaţia de competenţe grotesc contrafăcute şi de manevre politice dubioase a
reuşit să blocheze şi Ia acest nivel activitatea normală. Acestă situaţie de auto-sabotaj nu se poate schimba decît prin apelul la oameni noi, cu titluri profesionale
verificate.
Pentru a ne întoarce la întrebarea cu care am început, în cazul că mîine ar lua
fiinţă un institut de studi· •:.entraJ-european, n-ar fi mai uşor de găsit cunoscători de
polonă, cehă, maghiară se: u, din păcate, chiar germană, decît sînt astăzi cei capabili de a folosi limbile k.~canice. Alt risc al iniţiativei: părăsirea unui fond de reputaţie acumulată de zec: de ani, superioară chiar valorii reale a institutului din
prezent - gîndiţi-vă la numele revistei, la bibliotecile din străinătate care-i sînt
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fidele! - pentru a lua totul de la capăt. Un astfel de viraj vertiginos se întreprinde
numai cînd o nouă orientare s-a produs de la sine într-o istoriografie, menţinîn
du-se constant cîtăva vreme.

Note
1. Andrei Pippidi, Pout" l'hJstolre du premier Institut des etudes sud-est europe-

ennes, RESEE, 1979; idem, Reformă sau declin? A doua perioadă din istoria
Institului de studii sud-est europene, Revista de istorie, s.n„ I, 1990; N. Ş. Tanaşoca, studiul introductiv la Victor Papacostea, Clvillzaţie românească şi civilizaţie balcanică, Bucureşti, 1983, pp. 5-41.
2. Leonte Răutu, Împotriva cosmopolitismului şi obiectivismului burghez în
ştiinţele sociale, r-,ucureşti, 1949.
3 Message adresse par le Presidcnt du Conseil d'Etat de la Republique Socialiste de Roumanie, Moosleur Nicolae Ceauşescu, ă l'Assoclation Internationale d'Etudes du Sud-Est europeen a l'occasion de son dixieme anniversalre (foaie volantă).
4. La evacuarea in~.titutului, extrem de brutală, în 1982, s-a referit şi o emisiune apostului de radio „Europa liberă", cf. Vlad Georgescu, România anilor '80, MtinchenBucureşti, 1996. S-a ajuns chiar ca profesionalismul să fie blamat ca evazionism,
ceea ce, la dr<.::pt vorh:nd, şi era pentru conştiinţa individuală. Un episod ca „procesul public" L1scenaL în 1985 a fost grav, nu pentru sancţiunile împotriva celor trei
cercetători acuzaţi, ci fiindcă mai mulţi membri ai institutului au adoptat rolul de
denunţători.

5. De ce fîntinile, tocm.1i ele? probabile aici o amintire de lectură, din cele care trezesc
semibilicatea: o pai,;ir1ă din G. M. Cantacuzino, Izvoare şi popasuri, Bucureşti,
1934, P'.=" 20-27, sau ·;bservaţiile lui N. Iorga despre fîntîni ca centre de sociabilitate
popul ad (Cinci conlerinţe despre Veneţia, Vălenii-de-Munte, 1926, pp. 32-34).
6. Idem, Generalităţi L'U privire la studiile istorice, Bucureşti, 1944, p. 94.
7. Nu e de uitat faptul ca la Sibiu, din 1925, N. Iorga a înfiinJat o secJie pentru Transilv:mia a institutull.!i 'iău.
8. N. I orga, Ce este Sud-Estul european, Bucureşti, 1940, p. 14.
9. Andrei Pippidi, Les „formes vides" hier et aujourd'hui, RESEE, XXX, 3-4, 1992,
P'.). 209-216. Cf. Adri.:.n Marino, Din istoria teoriei „formă tără fond", în Pentru
F.uropa. Integrarea României. Aspecte ideologice şi culturale, Iaşi, 1995, pp.
1

191-198.
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RaduG.

Păun

De ce Sud„Estul Europei

Cea mai recentă sinteză asupra istoriei europene, publicată sub auspiciile FunEuropene pentru Ştiinţă (Wolfgang Reinhard (coord.), Power Elites and
State Building, Oxford, 1996, ediţia franceză, Paris, P.U.F, încă sub tipar), reluând
problema fundamentelor statului „modern", exprima regretul autorilor pentru lipsa
de colaborare a istoricilor din Europa de Est. O Europă de Est restrânsă în viziunea
lor \a Polonia, Cehia, Slcvacia şi Ungaria şi reprezentată finalmente doar de reputatul istoric polonez Antoni Maczak.
O primă explicaţie Oa modă, de altfel) a unei atare situaţii ar fi contagiunea
dintre politică şi ştiinţă. „Harta istorică" sugerată de autorii volumului de faţă îşi
confundă, iată, contururile cu frontierele mai mult sau mai puţin labile ale unor organisme politice pan-europene ce privesc spaţiul de studiu de la Vest la Est fără a
avea, adesea, privirea suficient de ageră.
O altă explicaţie ar curge în sensul tezelor naiv-naţionaliste induse de consecinţele Conferinţei de Pace~ din 1946: departe de a fi „cu ochii pe noi", .marea Europă" nu e interesată de i.>~oria spaţiilor .periferice" din Răsărit abandonate cu bună
ştiinţă totalitarismului „dt' ~;tepă". Motivaţie, să recunoaştem, prea facilă pentru a fi
întru totul valabilă.
Nu avem deloc interi;,ia - şi nici competenţa de altminteri - de a oferi în aceste câteva pagini o .teorie'· a raporturilor Est/Vest. Credem însă că motivul esenţial
al „exilării" spaţiului Suc'.--Cst european în registrul secundar al preocupărilor istoriografice internaţionale \ ine de două elemente majore: calitatea informaţiei produse/receptate şi manien.! în care aceasta este pusă în circulaţie.
Exceptând unele îr,ccrcări ce amintesc de eforturile (din nou politice!) de „in"
tegrare balcanică", nu eJ11:.>~ă, după câte ştim, nici o monografie serioasă a Sud-Estului europeanl produsă de istoricii acestui spaţiu. Excepţia - lucrarea lui L. S. Stavrianos, The Balkans si:nce 1453 (New York, 1963)- este tributară unei maniere
de abordare mai aproai;e de metoda istoriografiei americane a momentului decât
de exigenţele cercetării ::omparate proprii balcanologiei.
Cu regret trebuie să, observăm că, de la Nicolae Iorga şi Victor Papacostea,
singura tentativă românească de sinteză sud-est europeană - şi aceea clar delimitată cronologic şi terr,a1ic - a împlinit deja un sfert de veac (Virgil Cândea, Intelectualul sud-est european în secolul xvn, în volumul său Raţiunea dominantă. Contribuţii fa istoria umanismului românesc, Cluj-Napoca, 1979,
p. 225-327).
daţiei

43
https://biblioteca-digitala.ro

Tot după cum la nivd de istorii naţionale- şi aici ne referim exclusiv la cazul
românesc - chiar specialiştii interesaţi de acest spaţiu de civilizaţie sunt obligaţi să
apeleze la penibile compilaţii, produse de autori care continuă să creadă că enciclopedismul este o calitate la îndemâna oricui. Diferenţele - absolut necesare,
după opinia noastră - dintre sinteza academică şi vulgarizare se estompează în
mod regretabil datorită superficialităţii informaţiei prelucrate, ceea ce diluează inevitabil substanţa materialului, sfârşind prin a-l situa undeva la graniţa dintre ştiinţ.ă
elementară şi jurnalism fajl. Se perpetuează astfel confuzii şi erori ce „aruncă" Europa de Răsărit printre „enigmele istorice" ale continentului.
Monografii cu pretenţii de seriozitate, bunăoară, utilizează ca lucrare de referinţă pentru istoria româuilor jalnica istorie a Moldovei, publicată la Chişinău, în
limba rusă, în anii '50. Ju~tificarea - fără suport în totalitate - nu este însă complet
de ignorat nu există altceva mai bun sau, în orice caz, nu la îndemână. Zadarnică
recenzia reputatului Peter Sugar (Slavic Review, 1986) la acest produs al lui Orest
Subtelny (ne referim la Domination ofEastern Europe, Native Nobillties and
Foreign Absolutism, 1500-1715, Kingston and Montreal, 1986). Ea va fi cunoscută doar de un cerc restrâns de specialişti, pe câtă vreme „opera" care a suscitat-o
va alimenta încă destule „istorii globale". Fireşte, a pune în paralel pe Dimitrie Cantemir şi pe Mazeppa înseamnă, cum observa Sugar, a compara merele cu portocalele şi a le găsi identice d:n simplul motiv că ambele au coajă. Numai că sunt prea
puţini aceia care ştiu, vor şi pot să treacă de această „coajă".
Întrebarea, retorică, ce deschide aceste pagini rămâne încă sfidătoare în picioare: de ce?
Fie-ne permis să credem că, în prezent, mecanismele formării .imaginii" SudEstului Europei în Occident nu se deosebesc prea mult de ceea ce însemnau ele
acum trei sau patru sute de ani. La 1595, Apusul afla - cu entuziasm de altminteri de izbânzile antiotomane a~e lui ... Sigismund Bathory2 în vreme ce aici se cristaliza mitul lui Mihai Viteazul graţie lui Stavrinos şi Palamed.3
Dacă dicţionarele fran·:eze ale veacului XVII asimilau despotismul cu regimul
politic din Moldova şi Ţara Românească nu este, evident, pentru că autorii lor l-ar
fi citit pe Wittfogel, ci per:tru că dispuneau de o informaţie superficială ce confunda Principacele cu Poarta Ocomană - puterea suzerană.4 Sau, mai degrabă, pentru
că deţineau un alt tip de infonnaţie în comparaţie cu care cartea lui Georges
Castellan, Histoire des Dalkans (XIV-e - XX-e siecles), Paris, 1989 - un alt
exemplu de „sinteză impas; bilă" - ar fi o capodoperă.5
Altfel spus, şi atunci, ca şi acum, Sud-Estul Europei era cunoscut în „opinia
publică" occidentală mai d..".grabă din ceea ce se scria acolo despre realităţile de
aici din simplul şi îngrijmi.i .arul motiv că informaţia era rezultatul zvonului şi colportajului. Iată de ce dif ~!.enţa dintre aberantele povestiri germane despre Vlad
Ţepeş şi cu mult mai ciLiatele superproducţii cinematografice „tip Dracula" nu
este decât una de tehnică. Faptul că, pentru mulţi oameni, chiar cu pretenţii de cultură, capitala României e::Jtl' Budapesta sau Sofia, şi viceversa, are aceeaşi conotaţie
acum, ca şi relatarea rna;;Krelor lui Ştefan Vodă cel Tânăr „Belicane" în textele
spaniole de secol XVI .6
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Distorsiunile de imagine şi coruperea de termeni, încă prezente din păcate,
vor fi suscitat reacţiile erudiţilor noştri de la Dimitrie Cantemir şi Stolnicul Cantacuzino până azi. Cauzele lor rezidă în maniera şi căile prin care se produce şi se difuzează informaţia ştiinţifică.

„Naţionalizarea" şi regionalizarea excesivă a studiilor balcanice .opacizează"
comunicarea cu istoriognfia europeană. Pe primul nivel, izolarea naţională răs
punde cel mai adesea unei conjuncturi politice în care particularismul tinde să
primeze asupra unităţii, fragmentul asupra întregului. Astăzi, ca şi la începuturile
balcanologiei, acest fen01n~n este o realitate.7 Ceea ce duce, pe de o parte, la ignorarea principiilor sintezei: .Pour etudier il faut diviser et pour comprendre ii faur
revenir a !'unite du sujet". Sub presiunea istoriei naţionale, multe cercetări riscă să
eludeze această revenire la unitatea originară a obiectului de studiu, de care amintea Nicolae Iorga, pierzând în acelaşi timp dimensiunea comparatistă inerentă studiilor sud-est europene.a
Într-un spaţiu de civilizaţie în care plurilingvismul şi „cosmopolitismul regional" (fie-ne iertată contradicţia în termeni) sunt elemente perene ale evoluţiei istorice - cel puţin pentru epbca modernă -, un spaţiu care propune şi cultivă formule
de universalitate proprii, axate pe structuri mentale specific modelate, în respectul
unor principii şi valori aparte, de regăsit în toate registrele produqiei spirituale, de
la folclor (Adrian Fochi)9,: la limbajul figurativ (Al. Duţu)lO sau modelul intelectual
(Virgil Cândea), nevoia naturală de universalitate integrează contingenţele într-un
model particular de Viziune globală asupra lumii. O viziune ce-şi datorează reperele
credinţei ortodoxe şi moştenirii spirituale bizantine ~ amplu .difuzată" în faza de
„unificare" indusă de dominaţia otomană. Asta nu înseamnă deloc că am avea de-a
face cu un antagonism între .omul european" şi cel „balcanic", între spiritul european şi un „spirit balcanic" definit în nuanţe nete ca opus primului. Tocmai acesta
este punctul lăsat „descoperit" de o cercetare ce omite că istoria naţională a popoarelor din zona de care ne ocupăm presupune o tratare interrelaţională.
Sud-Estul europeart nu este numai un „Bizanţ după Bizanţ", un spaţiu prin excelenţă omogen: Tocmai diversitatea· formulelor sale de exprimare, permanenta
circulaţie de modele de prestigiu îi definesc interesul şi ineditul.11 Se poate vorbi,
am crede, de o coerenţă dinamică a modelului cultural balcanic în care mecanismele aculturaţiei coagulează influenţe diverse, cimentează, dar şi destramă structuri şi tipuri de atitudine„ pun în mişcare curente de idei ce converg în cristalizarea
unui aspect specific· cu· puncte de interferenţă comune „sub-regiunilor culturale"
(Tudor Vianu) componente.12 ·
Pe coordonatele spaţiului şi timpului avem sub ochi un cadru de civilizaţie
„mişcat" de la Est la Vest ce-şi mută progresiv centrul de greutate, o dată ce avansăm către veacul XIX, dinspre Levant către ceea ce ne-am obişnuit a numi Europa
Centrală. În veacurile XVIII şi XIX, Budapesta şi Viena devin punctele centrale ale
.coridoarelor culturale" (Răzvan Theodorescu) ce asigură contactul cu Apusul iluminist. Această deplasare EstNest explică imposibilitatea trasării unor graniţe fixe
şi imuabile ce ar delimita de o manieră tranşantă Sud-Estul de .marea Europă".
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Analiza secolului XVI sud-est european nu poate face abstraqie de rolul oraitaliene (în special Veneţia), în veacul unnător "' „Bucureştii sunt, paradoxal,
mai aproape de Ierusalim şi Cairo decât de Viena sau Roma", analiza comparativă
trebuind a-şi căuta termenii în primul rând în Orient.13 Secolul iluminist însă îşi reprezintă un Sud-Est european în „expansiune" către Vest, centrele culturale tradiţionale trecând treptat în planul secund.14 Dinamica frontierelor de civilizaţie
obligă aşadar la o dinamică pe măsură a studiului acesteia. 15
Din acest punct de vedere, dacă admitem, bunăoară, fanarioţii ca „intennediari ai integrării europene" (Paul Cornea), după mai vechea sugestie a lui Nicolae
Iorga, atunci nu putem aborda acest subiect decât ca pe un/apt de civilizaţie. Fapt
ce depăşeşte de departe graniţele Principatelor sau axa raporturilor bilaterale
româno-greceşti. Ca „intermediari culturali" (Michel Vovelle) - politica fiind la rându-i o formă de cultură -, fanarioţii sunt un fenomen general sud-est european în
tratarea căruia, deja, etapa comparaţiei regionale trebuie deschisă obligatoriu către
o viziune pan-europeană.
Istoria intelectuală a Sud-Estului european, acea „synthese historique de l'humanite de Sud-Est de l'Europe" propusă cândva de Mihai Berza, nu se poate face
prin urmare de o manieră închisă.16 Ca spaţiu de convergenţă a unor influenţe diverse, Sud-Estul a fost şi este în pennanentă legătură cu civilizaţia europeană, mai
mult, este o firească parte a acesteia. De unde caracterul cvasi-tautologic al problemei „integrării", ce se reduce mai degrabă la recunoaşterea normalităţii.17
Aceste aspecte ţin deja de al doilea registru al comparatismului. Analiza comparată aplicată spaţiului „balcanic" nu trebuie să se mărginească la frontierele sale
geografice. Toc după cum istoriile naţionale repliate asupra lor însele blochează
comunicarea regională zăd2 rnicind tentativele de sinteză, de aceeaşi manieră .sinteza balcanică" este de pus in permanentă legătură cu abordările istoriografice europene. Lărgirea ariei comparatismului dincolo de evoluţiile locale poate fi 0 am
crede, una dintre metodele de a readuce cercetarea Sud-Estului în registrul major
al preocupărilor istoriogrnfice europene.
Lucru, paradoxal, infir.it mai dificil pentru istoricii de azi decât pentru fondatorii balcanologiei ca ştiinţă comparativă. Circulaţia ideilor e însoţită şi determinată
de circulaţia vectorilor lor de transmisie: oamenii şi cărţile. Or, aceasta e încă o gravă problemă pentru toate cercurile ştiinţifice sud-est europene.18
Revenind la absenţele pe care lucrarea coordonată de W. Reinhard le invocă,
vom sesiza, citind studii ca ale lui Wim Blockmans, Steiner Stupphennel sau
Gunner Lindc, apariţia pe scena „marii istoriografii" a unor teritorii până de curând
catalogate ca „excepţii". Fireşte, fiecare spaţiu de civilizaţie este, prin sine însuşi,
particular, este o excepţie. Cu atât mai mult dacă este legat de un vector de comunicare dificil de integrat în circuitul internaţional. Or, limbile olandeză sau norvegiană sunt aproape tot la f.d de „excepţionale" precum româna, sârbo-croata sau
greaca. Odată vectorul dec .)municare „adaptat", infonnaţia are prima şansă să circule. O şansă necesară, dar nu şi suficientă. Rămâne problema .comprehensibilităţii" care devine posibilă, i1 1 opinia noastră, doar în măsura în care particularităţile

şelor
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zonale sunt puse în valoare prin raportare la modele teoretice deja consacrate şi
acceptate pe plan continental. Nu pledăm deloc pentru o .teorie a formelor fără
fond", ci mai degrabă pentru o „formalizare europeană" a fondului oferit de analiza civilizaţiei balcanice care ar putea înlesni găsirea unui numitor comun pentru
limbajul ştiinţific în circulaţie pe axa relaţiilor Vest/Est.
Element ce ar motha o dată în plus interesul pentru Sud-Est - prea puţin cunoscut în Occident tocmai pentru că este prezentat de o manieră .închisă". A explica cursul specific al unei istorii naţionale sau zonale prin eterna raportare la propriile sale definiţii metodologice, fără ecou pe plan internaţional, înseamnă a bloca
implacabil comunicarea. Viziunea pan-europeană aplicată Sud-Estului - iată ce
credem că lipseşte şi riscă să facă fără interes spaţiul de care ne ocupăm. Cu atât
mai regretabil cu cât, fără participarea sa, orice .model teoretic" aplicabil Europei
este condamnat să rămână incomplet.19
Nu trebuie înţeles prin aceasta că negăm valoarea studiilor anterioare dedicate spaţiului balcanic. în tot timpul scurs de la .manifestul" lui M. Budimir şi
P. Skok, de la clasicele contribuţii teoretice ale lui N. Iorga şi V. Papacostea, s-a
construit - adesea în împrejurări mai degrabă potrivnice - un domeniu de cercetare. Actuala conjunctură tinde să se asemene tot mai mult cu faza „particularismului naţional" invocată de autorii citaţi, ceea ce ar putea determina disfuncţionalităţi
majore pentru istoriografiile naţionale, cu implicaţii evidente la nivelul general al
studiilor comparate de b'.llcanologie. În asemenea condiţii, ştiinţa istorică este mai
conştientă ca oricare că temeiurile unităţii civilizaţiei balcanice nu sunt revocabile,
nu sunt un fenomen de care merită să ne aducem aminte sau să uităm funcţie de
o anumită ambianţă politică. Este limpede, de asemenea, că valoarea studiilor de
până acum poate constitui deja o bază de plecare către acea .istorie comparată a
culturilor sud-est europene" de care amintea V. Cândea, pe linia deschisă de
V. Papacostea şi întărită de Mihai Berza. Enciclopedia dvilh:aţiei balcanice sau
Dicţionarul istoric al spaţiului balcanic sunt sinteze ce aşteaptă să fie scrise.
Iată de ce continuăm a crede că semnele de întrebare ce ar putea umbri activitatea acestui domeniu de cercetare sunt şi vor fi fără obiect. Tocmai modificarea
peisajului geo-politic regional - atât de asemănător celui de după 1918 - motivează, în opinia noastră, necesitatea aprofundării studiilor sud-est europene. Considerăm că un domeniu al ştiinţei nu poate fi trecut în subsidiar decât eventual în mă
sura în care studiul său a clarificat elementele centrale care-l definesc, iar sintezele ce vor fi fost produse ar constitui baza esenţială de documentare pentru evoluţi
ile sale majore. Nu credE-m deloc în teza „epuizării" unui teren de cercetare istorică.
Fiecare generaţie, flecar~ epocă are propria sa viziune despre trecut, studiul istoriei aducând în permanen~ă în prim-plan adevăruri subiective ce reflectă o anume
manieră de înţelegere. Cazul dezbaterilor istoriografice asupra Revoluţiei Franceze,
ce nu contenesc de două sute de ani încoace, stă mărturie în acest sens.
Studiul Sud-Estului t~uropean nu a fost şi nu este doar o modă, rezultatul unor
conjuncturi sau decizii politice; prin urmare, nu politicul îi poate determina cursul
şi priorităţile. Existenţa unui institut specializat şi respectat pe plan internaţional, a
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unor contribuţii ştiinţifice de ţinută probează, în opinia noastră, valabilitatea acestui fapt. 20
Cei mai importanţi istorici români au fost recunoscuţi ca autorităţi nu atât pentru studiile lor de „istorie universală" (dar ce înseamnă finalmente .istorie universală"?), cât pentru originalitatea cercetărilor dedicate istoriei regionale. Considerăm
că ar fi un trist paradox ca tocmai istoriografia română, care le datorează atât de
mult, să-i considere o etapă depăşită în dezvoltarea sa.
Prioritatea rămâne deci nu abandonarea studiului Sud-Estului, care ne-ar nega pe noi înşine, ci abandonarea - acolo unde este cazul - a excesivei localizări
geo-istorice a studiului acestuia .• Formulele de universalitate" cultivate de civilizaţia balcanică constituie ur• aport important la civilizaţia europeană căreia trebuiesc
a fi integrate.

Note
1. Trebuie să precizărr Gi ne raliem poziţiei teoretice exprimată de Victor Papacostea

2.

3.

4.

5.

în ceea ce priveşte ,knumirea spaţiului în discuţie. Înţelegem termenul de Sud-Est
european ca pe o n ·>; ·.une ce include Balcanii din punct de vedere geografic. Contagiunea existentă îrnl'e termeni, urmare a folosirii lor îndelungate ca sinonime referitoare la aceeaşi f< llitate geo-istorică, explică utilizarea lor alternativă în rândurile de mai jos; vezi V. Papacostea, La Peninsule Balkanique et le probleme des
etudes comparees, ·1n „Ba/cania"VI, p. I-XXI. Pentru un punct de vedere recent
a se vedea articolul I/ariei Todorova, The Balkans: from Dlscovery to Invention, în „Slavic Rev ·?rv", 53, 2, 1994, p. 453-482, ambele reproduse în antologia din
prezentul volum.
Ne-am permis să .1:1lizăm informaţiile sugerate de cercetările colegului nostru
Ovidiu C. Cristea, Câteva contribuţii privind ecoul bătăliei de la Călugăreni
în Occidentul ewrnpean, S.M.IM., XIV, 1996, p. 41-48.
Se cuvine să amintim aici studiul fundamental şi adesea prea repede uitat al lui
Iulian Ştefănescu, F.popeia lui Mihai Viteazul în lumea greco-rusească în secolli XVII ~i :XVW, in volumul Opere istorice, Bucureşti, 1942, p. 77-110 (prima
versiune în R.I.R., IV. 1934, p. 141-174), care reia idei deja schiţate de Demostene
Russo: Poeme greceşti întru slava lui Mihai Viteazul, în Studii istorice grecoromâne, I, B1.~r:ureş:i, 1938, p. 102-156.
Aspect semnalat în llcacăt de Denis Richet, Autour des origlnes lointaJnes de la
Revolution F'ranpL~e: elltes et despotlsme, în „Anna/es E.S.C. ", 1, 1969, p. 17,
cu referire Ia dicţio11ci rele Richelet (1630), Furetiere (1690) şi Trevoux (1704). Demersul Doh1ei LemJT, . Ştiri despre români în dicţionare istorice din secolul
al XVIII-h:a (în I. A~;,rigoroaiei, Gh. Buzatu, V. Cristian (ed), Românii în istoria
universalii, I, 1986, p. 163-169) ignoră aceste elemente.
O critică sistematică a lucrării citate se găseşte în recenzia lui Andrei Pippidi, RESEE,
XXXI, 1993, 3-4, p. 142-445.

48
https://biblioteca-digitala.ro

6. Este vorba aici despre corespondenţa lui Pietro Martire d'Anghic::ra (scrisoare din 23
martie 1523) în care principele moldovean era alăturat tiranilor antici Phalaris şi
Busiris. Mulţumim d-lui prof. Andrei Pippidi, care a avut amabilitatea de a ne comunica informaţia încă inedită.
7. Situaţie semnalată încă de Nicolae Iorga în le caractere commun des institutions du Sud-Est de l'Europe, Paris, 1939, p. 3. La rândul lor, P. Skok şi M. Budimir puneau aceast:t stare de fapt pe seama reverberaţiilor romantismului naţiona
list al veacului XIX: Le but et la signlfication des etudes balkaniques, în „Revue
lntemationale des Etudes Balkaniques", I, 1934, p. 4-5. Mai recent, acest risc al izolării e-ra sesizat de Mireea Mutim: Balcanologie, în Alchtmia mileniului, Bucureşti,
1989, p. 219, unde automl adăuga consideraţiile sale celor exprimate de Ilîa Konev
în'Relaţii literare reciproce şi procesw literar, Sofia, 1974.
8. N. Iorga, 'op. cit., p. s.
9. Amintim aici doar Paralelles folkloriques sud-est europeenes, în RESEE, l,
1963, p 517-550. Argumentele sunt reluate de autor în Recherches comparees
de folklore sud-eit europeen (-AIESEE, Etudes et documents concerruuit le
Sud-Est europeen, 6), Bucureşti, 1972.
10. Cf. Cultura română iri civilizaţia europeană modernă, Bucureşti, 1978, p. 30
.~i urm., unde se rern:ucă necesitatea studierii .structurilor mentale, singure în mă
sură să explice persi-;tenţa unor modele de exprimare şi adoptarea altora", altfel
spus, a resorturilor intime ale coerenţei de atitudine, rezultat al unor fundamente
spirituale simil~re. Coerenţă ce nu vrea să însemne neapărat omogenitate fără
excepţii.

11. La acest punct se cuvine subliniat din nou schimbul de idei „turco-balcanic", ce implică din punct de vedere metodologic revalorizarea „turcocraţiei" ca etapă unificatoare în istoria civi~:zaţiei sud-est europene. Asupra acestui aspect atrăgeau atenţia
P. Skok şi M. Budim11, op. cit., şi, mai recent, Virgil Cândea, Intelectualul sud-est
european ... , deja (itat. O tendinţă inversă e de regăsit încă şi azi în multe lucrări
ştiinţifice occidenttk ce asimilează adesea Sud-Estul european cu Imperiul Otoman, ignorând auunomiile regionale şi valenţele specifice ale practicii dominaţiei
otomane. E vorba, în fapt, de un alt clişeu ce îşi are originea în literatura secolelor
XVII şi XVIII, alimemată de relatările călătorilor străini în regiune.
12. Vezi Theodore Papadopoulos, Acculturatlon Problem in the Balkan Peninsula, în Actes du l-er Congres lnternational des Etudes Sud-Est Europeennes, IV,
Histotre, XVIII-e- XJX-e siecles, Sofia, 1969, p. 751-759. Automl îşi constmieşte teoria pe dinamica triunghiului funcţional aculturaţie/transculturaţie/deculturaţie.
13. Virgil Cândea, op. cit., p. 229.
14. Harta iluminismului sud-est european, recompusă de Paschalis M. Kitromilides
(Cultural Changt: and Social Criticism: the Case of lossipox Moisiodax, în
History ofEurope(,in Ideas, 10, 6, 1989, p. 669), ilustrează clar acest fenomen.
15. Vezi sugestiile lui Tudor Vianu Les rtgions culturClles dans l'histoire des
civillsations et le Colloque de civllisation balkanique, în Actes du Colloque
lnternational de Cit'ilisations Balkaniques, Sinaia, 1962, p. 11-14.
16. Tenta~ia sintezei est•!, fireşte, mult mai veche. P. Skok şi M. Budimir în articolul citat, apoi Victor Papacostea (pe urmele lui Nicolae Iorga) sunt dintre primii care au
schiţat proiecte de sinteze istorice aplicate spaţiului balcanic. Dar nici Enciclopedia balcanică gâ'1dită de acesta din urmă, nici proiectatele dicţionare poliglote,
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care să reia tentativele cărturarilor veacului XVIII, nu au apucat a fi finalizate. Ceea
ce nu poate să nu ne amintească de marea sinteză neterminată a lui Gheorghe Bră
tianu, Marea Neagră, ce ar fi devansat cu câteva decenii Mediterana braudeliană. Proiecte similare sunt de întâlnit la Denis Zakithynos, Etat actuel des Etudes
du Sud-Est europeen (Objets, methodes, sources, instruments de travall,
place dans Ies sciences humaJnes). Remarques Uminaires, în Bulletin de
l'AISEE, VIII, 1-2, 1970, p. 38-39, reprodus în antologia din prezentul volum. Sunt
de asemeni de amintit sugestiile tematice ale istorirului albanez Mahir Domi: Moments de l'b.istoire des idCes en Albanie du XVI-e Jusqu'ă la fin du XIX-e si~
cle, ibidem, IV, 1-2, 1966, p. 37-38.
17. Aspecte adesea discutate în istoriografia sud-est europeană. Trimitem aici la consideraţiile ceva mai recente ale lui Basilike Lourdas: Osteuropa - eine Gebiet ffir
Kulturconvergenz, în „Balkan Studies", 21, 1980, p. 297-328.
18. Ideile lui I. O. Şişmanov, unul dintre precursorii studiilor balcanice, sunt, iată, încă
de o dureroasă actualitate. În corespondent.a sa cu Ion Bianu, savantul bulgar sesiza: „Quelques Congres des savants balkaniques (voită un nouveau terme),
q[uellques expositior.s de tableux communes, q[uel)ques excursions meme des turistes intelligents, fairait plus pour nous connaître mutuellement que tous Ies actes
diplomatiques [... ) un rapprochement en nous reunissant par exemple de temps en
temps dans Ies differents centres de nos etats (Bucarest, Sofia, Belgrad, Athenes ... )
(Şişmanov către Ion Bianu, 20 X 1898), apud Elena Siupiur La chanson du frere
mort dans la poesle des peuples balkaniques et la correspondence de
I. D. Schischmanoff, B. P. Hasdeu et Ion Bianu, în RESEE, VI, 2, 1968, p. 359.
Mulţumim autoarei pentru amabilitatea cu care ne-a comunicat acest material.
19. Până şi respectata sinieză braudeliană, CivWsation materielle, economie et capltallsme, XVJ-e - XVIII-e sittl.e, Paris, Armand Colin, 1979, acuză grave lacune
de dorumentare reh':ive la spaţiul balcanic. Mai noile contribuţii teoretice ale istoriografiei occidentale .1jung la încheieri pe care tind să le generalizeze la nivel european (vezi Ana-Ma··ia Rao, Steiner Stupphennel, Power Elltes and Dependent
Territories în W. Remhard (ed.), op. cit., p. 77-99) eludând nuanţările - importante, după opinia noastră-, pe care le poate induce studiul Sud-Estului european.
20. Sunt de reamintit 2.ic: consideraţiile de perfectă actualitate ale lui Victor Papacostea: La RoumanJe et Ies etudes balkaniques, în RESEE, XXII, 3, 1984, p. 229-232
(studiu editat de Cornelia Papacostea-Danielopolu şi Nicolae-Şerban Tanaşoca).
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Robert Păiusan
'

Contributii la definirea locului
'
Europei sud„estice în istoria economică
modernă

Determinarea întinderii şi a identităţii Europei sud-estice de-a lungul timpului reprezintă un demers ştiinţific de mare complexitate şi susceptibil de a produce
dezbateri de idei dintre cele mai interesante. În ceea ce mă priveşte, îmi propun să
abordez tema din perspectiva celei dintâi tranziţii la economia de piaţă.
Europa sud-estică s-a aflat, de-a lungul Evului Mediu timpuriu şi mijlociu, în
aria geografică a tipului ec:onomic feudal (sau, aşa cum mai este numit uneori, feudal-european), ce reprezintă tipul economic predominant al lumii medievalel.
În ultima parte a Evului Mediu şi în zorii epocii modeme, în ţinuturile balcanice s-a produs, pe măsura cuprinderii lor în hotarele Imperiului Otoman, trecerea
de la tipul economic feudal-european la forma economică feudal-otomanăZ. Ţările
Române, în care tipul economic feudal-european a continuat să funcţioneze, au
fost incluse în spaţiul economic otoman, cu toate consecinţele ce au decurs din
această situaţie.

Trecer.ea treptată a ur.or ţinuturi din partea apuseană a Europei sud-estice, în
prima parte a epocii modeme, din componenţa Imperiului Otoman în cea a Imperiului Austriac a adus după sine, dincolo de înlocuirea unei stăpâniri străine cu o
alta, trecerea de la forma' economică feudal-otomană la tipul economiei de piaţă,
aflat la începuturile dezvoltării sale.
Epoca modernă se caracterizează, după cum se cunoaşte, prin afirmarea, maturizarea graduală şi criza tipului economiei de piaţă ca tip economic predominant
şi extinderea ariei geografice de funcţionare a acestuia pe seama îngustării celei
aparţinând altor tipuri sau forme economice.
În Europa sud-estid, perioada tranziţiei la economia de piaţă s-a desfăşurat
cu întârziere şi a cunoscJt trăsături specifice în raport cu modelul clasic oferit de
ţările dezvoltate. ConţinutUl acestei perioade a constat dintr-un ansamblu de transformări economice şi sociale privind descompunerea tipului economic natural anterior, realizarea precondiµilor trecerii la economia de piaţă şi punerea bazelor
funcţionării acesteia.
Perioada tranziţiei la economia de piaţă a durat în ţinuturile sud-est europene
aflate în componenţa imperiului Austriac între cca 1780 şi 1860-1865, în Ţările Române între cca 1780 şi 1880-1890, iar în Balcani, în mod diferenţiat, între cca 1820
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şi 1890-19303. Ea comprimă sarcinile unor perioade istorice parcurse în mod distinct în Europa apuseană:
(1) În ţinuturile aparţinând Imperiului Austriac: ultima parte a descompunerii
economiei naturale (feudale), economia de piaţă timpurie şi prima parte a
economiei de piaţă clasice;
(2) în Ţările Române •!xtracarpatice şi în Balcani (mai puţin Albania şi Turcia):
descompunerea ec.:momiei naturale (feudale sau feudal-otomane), economia de piaţă timpu<.·ie şi clasică;
(3) în Albania şi Tu \:ia: descompunerea economiei naturale (feudal-ocomane), economia dt piaţă timpurie, clasică şi faza de maturitate a celei neoclasice.
Declanşarea transformărilor proprii perioadei de tranziţie la economia de
piaţă a prezentat particula1ităţi interesante, legate de tipul de economie naturală
anterior. În ţările europene, în general, precondiţiile funcţionării economiei de
piaţă au apărut şi s-au maturizat treptat, prin evoluţia firească a tipului economic
feudal, chiar dacă nivelul de maturizare al acestuia diferea destul de mult la scara
continentului. În aria geografică a tipului economic feudal, inclusiv în Ţările Române, realizarea precundiţiilor trecerii la economia de piaţă corespundea procesului de evoluţie social-economică internă. În acest caz, existenţa unei experienţe
la scară mondială a avut rclul de a dinamiza şi, în parte, de a uniformiza procesul
tranziţiei.

În schimb, în ţ;nuturile balcanice ale Imperiului Otoman, ca, de alUninteri, şi
în restul ariei geog·:afice a acestei forme economice, descompunerea economiei
feudal-otomane nu a fost 1·nsoţită de dezvoltarea graduală a economiei de piaţă.
Acest fapt s-a datorat, în m:i.re măsură, existenţei unor factori interni de blocaj, între
care se numărat: predom·.nmţa la scara întregului stat otoman a economiei de subzistenţă, incap~•bilâ de dezvoltare din cauza nivelului precar de dotare cu factori de
producţie; influenţa idecologiei islamice asupra mentalităţii populare şi controlul
aparatului administrativ ;i militar asupra vieţii social-economice; relaţiile inegale
dintre statul otoman, pe c;e o parte, şi puterile străine, respectiv subiecţii economici
străini, pe de altă parte4.
Fenomenele de disf.mcţionalitate şi criză, semnalate în Balcani în secolul al
XVIII-iea şi la începutul u~::olului al XX-iea, au mărit vulnerabilitatea formei feudalotomane în faţa tipului ecc•nomiilor în tranziţie la economia de piaţă din ţările europene de;~voltate, dar m 1 ;•.u contribuit la crearea premizelor dezvoltării economiei
de piaţă. Menţinerea, fie şi în forme atenuate, a factorilor de blocaj amintiţi mai sus
s-a reper.-~utat negativ asupra durntei şi a costurilor social-economice ale tranziţiei.
Înlăturarea dominaţiei otomane şi constituirea unor state naţionale în Balcani a
contr.buit, alături de alte cauze, la înlăturarea factorilor de blocaj şi, implicit, la accelemrea tranziţiei la econom',a de piaţă.
În statui'. otoman, încerJuturile procesului de tranziţie la economia de piaţă
sunt legate de adoptarea ln cepând din deceniul 1830-1840 a unor reforme inspi-
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rate din prefacerile din ţările europene dezvoltate, în care economia de piaţă funcţiona deja de câteva dece;1ii. Pornind de la acest considerent, unii analişti au asimilat acest proces cu unul de „europenizare" a Imperiului Otoman, în timp ce alţii au
exprimat rezerve faţă de utilizarea acestui concept.
Procesul de destrămare a economiei naturale (feudale sau feudal-otomane)
din Europa sud-estică s-<J intensificat la contactul cu economiile modernizate sau
în curs de modernizare din Europa apuseană şi centrală. Acest fapt se înscria în logica pr.ocesului de difuziune graduală a modernizării social-economice dinspre
ţărife dei:-voltate europen~ înspre celelalte regiuni ale Europei şi, în general, ale lumii. În acest sens, ţările de:t.voltate ofereau modelul unor economii şi societăţi modernizate şi, implicit, etalonul în raport cu care se măsurau progresele înregistrate
pe calea modernizării de celelalte ţări.
Perioada tranziţiei 1:1 economia de piaţă prezintă în Europa sud-estică urmă
toarele trăsături:
(1) Modul de proCl'rare a bunurilor era încă, într-o măsură importantă, propriu economiei naturale. Economia de piaţă a devenit precumpănitoare în ramurile
neagri~ol~ abi~ în jurul d'.1tei de încheiere a perioadei de tranziţie, iar în agricultură,
în primele decenii alesecolului al XX-iea. Către sfârşitul acestei perioade, în
regiune se constituie pieţele factorilor de producţie (pământ şi resurse naturale,
forţă de muncă, capital tehnic), financiară, monetară şi valutară. Economiile ţărilor
sud-est europene. în general, şi cea otomană târzie, în particular, funcţionau cu
două viteze: una, proprie sectorului modernizat, având instituţiile, instrumentele şi
mecanismele economiei de piaţă, şi o alta, foarte lentă, proprie economiei de subzistenţă.

Instituţionalizarea pieţei demarează

în această

perioadă,

urmând a fi comple-

tată pe măsura dezvoltării economiei de piaţă. Între instituţiile prezente în peisajul

economic sud-est european, la sfârşitul secolului al XIX-iea, se numără institutele
de credit şi asigurări, bursele de mărfuri, iar dintre instrumentele economiei de
piaţă pot fi menţionate mărcile de fabrică şi etaloanele de măsuri şi greutăţi5.
(2) Economia de tranziţie este, prin excelenţă, privată, iar forma precumpăni
toare de proprietate este cea individuală. Subiecţii economici reprezentativi sunt:
marea proprietatea funciară, întreprinzătorii individuali şi statul.
Marea proprietate funciară se transformă treptat din proprietate condiţionată
în proprietate absolută. Prefacerile din sfera relaţiilor agricole s-au soldat cu consolidarea proprietăţii moşieieşti şi proletarizarea unei părţi a ţărănimii. La nivelul întregii regiuni, latifundiilr. deţineau în anii 1880 între 35-62% (cu excepţia Bulgariei,
unde atingeau doar 26%) din suprafaţa agricolă totală.
Firmele individual~ din ramurile neagricole au cunoscut o continuă dezvoltare şi diversificare de-1 lungul perioadei studiate. Ele cuprindeau întreprinderi
industriale (manufacturi, apoi fabrici), bănci, întreprinderi comerciale, antreprize
de construqii feroviare şi altele. Firmele individuale erau, de regulă, de dimensiuni
mici şi mijlocii şi depindeau adesea de tehnologia şi/sau investiţiile externe.
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O categorie de întreprinzători tipică pentru perioada de tranziţie la economia
de piaţă erau arendaşii unor venituri ori bunuri - fie ale statului (taxe vamale, saline, mine etc.), fie ale unor particulari (mai ales terenuri agricole şi păduri).
În calitate de subiecr economic, statul deţinea resurse ale solului şi subsolului (zăcăminte naturale, diverse categorii de terenuri), monopoluri fiscale, căi de
transport şi comunicaţii şi altele. Statul era proprietar al Băncii Naţionale (în Bulgaria) sau coproprietar al acesteia, alături de investitori interni ori externi (în alte
ţări din regiune).
Creşterea economică era de tip preponderent extensiv, realizându-se, în principal, prin mărirea suprafeţelor agricole şi a resurselor naturale atrase în circuitul
economic, ca şi a cantităţii de muncă.
Finanţarea dezvoltării economice s-a realizat atât din surse private (în urma
acumulării primitive a capitalului6), cât şi din surse publice - venituri bugetare ordinare, credite interne şi externe. Piaţa de stat a asigurat, în mare parte, modernizarea şi dezvoltarea economică: pe calea finanţării bugetare s-au realizat ori s-au
răscumpărat reţeaua feroviară, unele dotări rutiere şi portuare, şi s·au acoperit costurile unor reforme sociali".
(3) Decizia economică era descentralizată la nivelul subiecţilor economici. Nu
existau organisme private specializate de analiză şi sinteză economică, iar cele guvernamentale erau numeric reduse şi aveau o arie restrânsă de preocupări.
(4) Gradul de deschidere economică externă a cunoscut, în ultima parte a perioadei studiate, o dinami<·ă impresionantă. Acest fapt se înscria în tendinţa atestată
la scara mondială de intensi:'lcare a relaţiilor economice, în primul rând a celor comerciale, şi de articulare a pieţelor regionale şi subregionale în economia mondială.
Spaţiul economic otoman a decăzut treptat, pe măsura declinului economiei feudalotomane, ca şi al influenţei politice a acestui stat, şi s-a pulverizat în a doua jumă
tate a secolului al XIX-lea, orecedând - şi, până la un anume punct, anunţând - dezintegrarea Imperiului Otoman. În noile condiţii, autorităţile otomane au adoptat o
politică economică liber-sd~imbistă, cu accente semicoloniale, ce corespundea intereselor creditorilor şi inve!.>titorilor străini. Statul otoman constituia la sfârşitul secolului al XIX-iea şi încep·1!~·1l secolului al XX-iea unul dintre partenerii comerciali
cei mai importanţi ai lumii.
Schimburile comerciale externe ale celorlalte ţări din regiune s-au reorientat
geografic după 1830-1840 ş1, mai accentuat, începând din anii 18607, dinspre Imperiul Otoman înspre ţările din apusul şi centrul Europei. Datorat, la început, unor
cauze conjuncturale, acest proces s-a consolidat în deceniile următoare. Şi în aceste state au fost adoptate p ină la obţinerea independenţei depline, dar - în parte şi după aceea, politici economice liber-schimbiste. Introducerea unor măsuri moderat protecţioniste ave·a să coincidă, în linii generale, cu încheierea perioadei de
tranziţie la economia d·e piaţă.
Circulaţia interna fională (sau interprovincială, în cazul Imperiului Otoman) a
forţei de muncă s-a intensificat în deceniile de mijloc ale secolului al XIX-iea.
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Fluxul principal al acesteia se denila dinspre Europa Centrală înspre Balcani şi cuprindea întreprinzători .(negustori, bancheri, diverşi intermediari), specialişti (tehnicieni, maiştri, muncitori calificaţi) şi funcţionari.
Participarea ţărilor din Europa sud-estică la fluxurile internaţionale de capital,
în calitate de importator, a demarat în a doua jumătate a secolului al XIX-iea. Acest
fenomen se datora insuficienţei acumulărilor interne de capital, costurilor modernizării social-economice, ca şi beneficiilor comparativ mai mari obţinute de investitorii externi. Penetraţia capitalului străin s~a realizat, în principal, prin împrumuturi
de stat, concesiuni şi, într-o măsură încă foarte redusă, investiţii directe. Importul
de capital se ridica în 1880 la aproape 7 miliarde franci, din care cca 5 miliarde în
Imperiul Otoman, cca 1,5 miliarde franci în România şi ţările balcanice şi 0,4 miliarde franci (prin concesium şi investiţii directe) în ţinuturile sud-est europene ale statului austro-ungar.
Înfăptuirea precondi\iilor funcţionării economiei de piaţă a determinat intrarea ţărilor din Europa sud-estică în aria geografică a tipului economiei de piaţă, pe
treapta de dezvoltare pe care se găsea acesta la momentul respectiv. În România,
Grecia, Serbia şi Bulgaria, <-cest proces s-a finalizat în ultimele două decenii ale secolului al XIX-iea, adică în prima parte a perioadei economiei de piaţă neoclasice,
în timp ce în Albania şi Turcia, el s-a încheiat în jurul anului 1930, respectiv în ultima parte a perioadei economiei de piaţă neoclasice.

Note
1. Tipul economic predominant este cel care asigură, comparativ cu oricare altul într-un anumit interval de timp, utilizarea cea mai eficientă a factorilor de produqie.
În fiecare secvenţă is;orică au existat un tip economic predominant şi o multitudine
de alte tipuri şi forme economice.
2. Am prezentat, într-o contribuţie recentă, unele argumente pentru diferenţierea formei economice feud:il-otomane, atât în raport cu tipul economic feudal-european,
cât şi cu tipul economic asiatic. Vezi şi R. Păiuşan, Durata şi conţinutul perioadei de tranziţie la economia de piaţă în Imperiul Otoman şi Republica Turcia în „Sud-estul şi contextul european", V, 1996, p. 94.
3. Periodizarea propusă este, în linii generale, admisă de istoriografia sud-est europeană contemporan;l, cu menţiunea că începutul, respectiv încheierea, perioadei
tranziUei la economia de piaţă sunt conexate la evenimentele politico-militare de
importanţă regională sau naţională, între care răscoala din 1784 din Transilvania,
ră:-;coala sârbilor dintre 1804-1813, revoluţia din Muntenia din 1821, războiul de
eliberare naţională al grecilor dintre 1821-1828, Tratatul de la Adrianopol din 1829,
Tratatul de la Paris clin 1856, Tratatul de la Berlin din 1878 etc. Vezi şi V. Traikov,
Curente ideologice şi programe din mişcările de eliberare naţională din
Balcani până în anul 1878, Bucureşti, 1986, p. 19-47.
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4. Mai pe larg la R. Păiuşan, op. cit., p. 89-90.
5. V. Axenciuc, Economia naţională in prima jumătate a secolului XX în
T. Postolache (coord.), Economia României - secolul XX, Bucureşti, 1991, p.
48-54.
6. G. Zane, Industria din România în a doua jumătate a secolului al XIX-iea,
Bucureşti, 1970, p. 81 şi urm.; S. Damianov, Sur le developpement industriei du
Sud-Est europeen â la fin du XIX-e et au debut du XX-e siecles în "Etudes
Balkaniques", 1979, 4, p. 8-11.
7. V. Jinga, Principii şi orientări ale comerţului exterior al României
1859-1916, Cluj-Napoca, 1975, p. 113 şi 136-138.
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.

Florin Turcanu

Sud-Estul european şi istoria contemporană

Conceptul istoriogr:ific de „Sud-Est european" şi interesul pentru studiile
sud-est europene s-au cristalizat în jurul viziunii unei arii de civilizaţie distincte şi
unitare. Studiul istoric al Sud-Estului european sau al Peninsulei Balcanice (nu vom
aduce în discuţie acum rnportul dintre cele două denumiri) a fost conceput ca un
studiu sintetic, cu vocaţie transnaţională şi rransregională, menit să scoată în evidenţă bazele unităţii acef.tei zone şi manifestările acestei unităţi. S-a scris despre
„cet organisme balkanique dont les membres montrent visiblement des traces
d'une vie unique (gui) a deja son histoire millenaire" (1), autorii acestei comparaţii organiciste, istoricii iu3oslavi M. Budimir şi P. Skok, avansând chiar ideea unei
legi, dintotdeauna active, a constituirii şi dezagregării unităţii balcanice.
Imaginii unei Peninsule Balcanice divizate de frontiere naţionale recent trasate şi excesiv de etanşe, Victor Papacostea îi opunea, într-un remarcabil articol
programatic din 1943, viziunea panoramică a reperelor unităţii balcanice de-alungul timpului (2). „On ne saurait etudier separement la vie d'un peuple balkanique"
scria el. „Elle se present(' aux investigateurs, dans tous les domaines, comme un
ensemble de cercles gui s'entrecoupent mais gui ont des arcs communs. La vie de
ces peuples, indivisible au cours des siecles, doit etre etudiee, aujourd'hui encore,
selon une methode commune."
Trei decenii mai târziu, într-o perioadă de relansare a studiilor sud-est europene, bizantinologul Denis Zakythinos definea aceste studii de o manieră totodată
ambiţioasă şi restrictivă: „Seuls les faits et phenomenes gui, rampant Ies limites
regionales, etatiques ou nationales, se prolongent sur une superficie supranationale et interbalkanique, meritent d'etre proposes a natre attention". Faptele istorice
„n'auront droit de cite dans le domaine du Sud-Est europeen que lorsque, rampant
Ies cloisons des Etats, des groupes sociaux, des nations, s'implantent d'une fai;on
plus ou moin durabile dans la quasi-totalite de natre communaute" (3).
Acestei maniere tranşante de a stabili caracterul specific al studiilor sud-est
europene, profesorul Mihai Berza îi aducea, într-o conferinţă din 1974, corectările
necesare, subliniind interd;;:pendenţa dintre nivelul studiilor de istorie naţională şi
cel al cercetărilor transnaţionale în această parte a Europei (4).
Unitatea acestui spc; ţiu, aşa cum a fost ea gândită şi căutată în tradiţiile studiilor sud-est europene, precede sau transcende realitatea târzie şi dizolvantă a statelor şi culturilor naţionale.
Bazele acestei unit{ţ:. şi manifestările ei sunt localizate, esenţialmente, în perioadele sau în persistenţei<:.' premoderne din istoria Sud-Estului european.
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Iată

de ce problema factorilor de unitate şi solidaritate care, acţionând în
fac posibilă studierea unor fenomene istorice la scara Sud-Estului european trebuie cu totul regândită atunci când ne situăm pe terenul istoriei contemporane. Peninsula Balcanică se înfăţişează, în secolul XX, aşa cum o descria recent
Paschalis K.itrornilides: „... The geographical area of the Balkans is deeply and
irrevocably divided by national frontiers, cultural traditions are deeply coloured by
the national definitions associated with individual states, local societies hamessed
by the nation-states have followed divergent pattems of change that have produced the current disparate picture in social structures and levels of economic
development. Even the one major element of commonality which the peoples of
Southeastem Europe still share, the Orthodox religious tradition, has been deeply
affected and reshaped by the consequences of the national divisions of the nineteenth century. The major consequence of this far-ranging internai division of the
Balkans, although of recent historical vintage, can be felt especially in the deepening of psychological differences between the peoples and national groups
which formerly partook of a common culture." (5)
Cel puţin trei obstacole fac dificilă definirea conţinutului şi specificităţii unei
istorii a ansamblului sud-eft european în secolul XX. Primul reiese din studiul lui
P. Kitromilides şi constă în dispariţia sau reducerea importanţei vechilor factori de
unitate precum şi a relaţiilor interbalcanice tradiţionale într-o epocă dominată de
rolul statelor şi culturilor naţionale. Cele mai importante relaţii au devenit cele politico-militare, de la stat la stat, adică un gen de relaţii fără mare rol în viaţa societăţilor din această parte a continentului. În aceste condiţii, valoarea explicativă a
conceptului de „Sud-Est european" nu pare a fi, pentru istoria secolului nostru, la
fel de evidentă ca în cazul studierii altor epoci.
În al doilea rând, conţinutul şi obiectivele unei istorii a Sud-Estului în secolul
XX nu au fost nici pe depar~e precizate, deoarece o adevărată dezbatere pe această
temă a fost, în deceniile postbelice, imposibilă. Nu există, în această privinţă, continuitatea şi consistenţa reflt"..::ţiei istoriografice cu care ne întâlnim atunci când abordăm teme tradiţionale al·~ studiilor sud-est europene precum cel ale romanităţii
balcanice, originii comur.e a instituţiilor politice sau cea a turcocraţiei.
În sfârşit, istoria contemporană a fostelor ţări comuniste din Sud-Estul european este, după 1989, ur, domeniu de cercetare aflat în plină (re)constituire.
Această tendinţă face parr.e dintr-un fenomen mai vast de recompunere şi îmbogă
ţire a memoriei naţionale Zn aceste ţări şi se desfăşoară, inevitabil, în jurul unor probleme interne de istorie politică şi culturală care au fost acuitate sau ignorate până
în 1989 şi care alimente•o::•.ă adesea dezbaterile asupra actualităţii. Aceste împrejurări, combinate cu cele ,1le războiului din fosta Iugoslavie şi cu presiunile politice
şi ideologice ale Occidentului, pot împinge într-un plan secund conştiinţa
apartenenţei la un spaţiu btoric comun sau pot face ca această conştiinţă să fie mai
degrabă una amară, defen:.ivă şi resentimentară.
Credem, însă, că tocr!lai înnoirea studiilor de istorie contemporană în fostele
ţări comuniste din Sud-fat este punctul de plecare obligatoriu pentru a regândi

această zonă,
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această

regiune ca pe un cadru necesar înţelegerii istoriei fiecărei societăţi balcanice de"a lungul acestui secoL · ·
Pentru aceasta trebuie ca istoria ·contemporană a Sud-Estului european să devină o istorie a societăţilor din această zonă, făcând mult mai mult loc istoriei sociale ca mod de înţelegere şi descriere a funcţionării acestor societăţi. Numai în acest
fel va fi posibilă reactivarea şi redefinirea comparatismului sud-est european pe
terenul istoriei contemporane.
Încă de la începutul studiilor balcanice, metoda comparatistă a fost considerată principala cale pe c;are pot fi puşi în evidenţă factorii de unitate istorică din cuprinsul Peninsulei. Bilan(ul demersurilor teoretice şi al cercetărilor practice întreprinse sub semnul comparatismului va trebui făcut pentru a înţelege care a fost
ponderea acestei metode în cadrul studiilor sud-est europene şi ce echilibru s-a
stabilit între istoria comparată propriu-zisă şi istoria relaţiilor interbalcanice (politice, culturale, religioase etc).
Întrebuinţarea metodei comparative în studierea istoriei contemporane a
Sud-Estului european se justifică, însă, într-un mod diferit. Ea trebuie să răspundă,
înainte de orice, nevoii de a înţelege structurile, funcţionarea şi caracterele specifice ale unor societăţi m0delate de cadrul naţional.
Comparatismul compensează, în ştiinţele umane, absenţa procedurilor experimentale şi pennite, în nzul studiilor de istorie contemporană sud-est europeană,
testarea unor ipoteze sau explicaţii formulate în urma analizării unor realităţi sociale la scară naţională sau .:bar infranaţională.
În acest fel, comparatismul sud-est european reprezintă o cale de ieşire din
orizontul cunoaşterii şi îi1ţelegerii provinciale, etnocentrice, a istoriei contemporane a fiecărei ţări balcanice. Mai mult decât atât, compararea, nu doar ocazională, a
realităţilor sociale, politic-~ ~>i economice din două sau mai multe ţări balcanice poate
deveni, alături de interdisciplinaritate, principala cale de înnoire a problematicii şi a
direcţiilor de cercetare !n fiecare din istoriografiile naţionale din această zonă.
Cercetările de istorie come nporană românească ar găsi, astfel, un mijloc de a depă
şi limitele de ordin tema1ic şi metodologic între care evoluează chiar şi după 1989.
Funcţiile comparat~&mului interbalcanic nu pot fi însă limitate doar la dezvoltarea studiilor de istoric naţională chiar dacă un cadru precum cel naţional oferă
metodei comparate un r.~,:ier eficace şi chiar obligatoriu. Un comparatism interbalcanic întors exclusiv către problematica unei istorii naţionale riscă să privilegieze
studiul contrastelor şi pmticularismelor naţionale în detrimentul căutării unei problematici transnafjonale cue să fie specifice istoriei Sud-Estului în secolul XX. Numai prin constituirea un1:i astfel de problematici se va putea contura un domeniu
autonom al istoriei contemporane comparate a acestei regiuni a continentului nostru. De altfel, comparatismul istoriografic are o capacitate specifică de a defini probleme, deci de a inova. fn măsura în care istoria contemporană a spaţiului sud-est
european nu mai este, în<t.inte de toate, istoria unei unităţi de civilizaţie şi a circulaţiei, în interiorul acestu, areal, a oamenilor, modelelor politico-instituţionale şi
valorilor culturale, ea n1..i poate fi decât o istorie comparată. O istorie socială şi o is-
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torie politico-instituţională comparate, capabile să dea un conţinut mult mai concret şi bogat unor probleme tratate încă de o manieră generală, precum cea a modernizării societăţilor sud-est europene sau cea a comunismului balcanic.

Note
1. Budirnir, M. et Skok, P. -But et signillcation des Etudes balkaniques, in „Revue
internationale des etudes balkaniques", l, Beograd, 1934, p. 3.
2. Papacostea, Victor - La Peninsule Balkanique et le probleme des etudes comparees în Balcania VI, Bucarest, 1943, p. X.
3 Zakythinos, Denis - Etat actuel des etudes du Sud-Est Europeen in Butletin de
l'AJESEE, VIII, 1-2, 1970, p. 43.
4. Berza, Mihai - Les etudes du sud-est europeen, leur rclle et leur place dans
l'ensemble des sciences bumaines in Revue des Etudes Sud-Est Europeennes,
XIII, 1, 1975, p. 2.
5 Kitromilides, Paschalis - Modernization as an Ideological Dilem.ma in Southeastern Europe: from Natlonal Revival to Uberal Reconstructlon in Revue
des Etudes Sud-Est Europeennes, XXX, 3-4, 1992, p. 183-184.
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Constantin Iordan

Balcanism şi europenism

1.-2. Pionierii cercetării ştiinţifice sistematice a spaţiului „sud-est european"
(la Sofia, Salonic, Belgrad institutele academice specializate se autointitulează „balcanice") în perspectivă comparată pluri- şi multidisciplinară au fost - la nivel mondial - Nicolae Iorga, fondatorul Institutului de Studii Sud-Est Europene 0914), şi
Victor Papacostea - întemeietorul Institutului Balcanic (1938), ultimul desfiinţat
prin „reforma" stalinistă din anul 1948. Specialişti de notorietate recunosc contribuţiile fundamentale ale celor doi iluştri intelectuali români la definirea .sud-estologiei "/„balcanologiei" ca do:neniu de cercetare.
În 1962, Comisia NJtională Română pentru UNESCO lansa iniţiativa reluării
cercetării sistematice a spaţiului prin cooperare intemaţionalăl. Un an mai tîrziu
era constituită Asociaţia Internaţională de Studii Sud-Est Europene (AIESEE),
organism ştiinţific neguvernamental afiliat la UNESCO, cu sediul la Bucureşti, primul său secretar general 0 963-1987) fiind Emil Condurachi. În acelaşi an îşi relua
activitatea Institutul de Studii Sud-Est Europene, condus timp de 15 ani - uneori în
condiţii deosebit de dificile - de prof. Mihai Berza. Institute sau centre similare,
existente sau care au luat fiinţă în toate statele zonei sau în oraşe cu tradiţii ştiinţi
fice şi culturale din Europa şi de dincolo de Atlantic, şi-au însuşit direqiile de cercetare şi au participat la programele de colaborare propuse de AIESEE. Bilanţul: 7
congrese internaţionale n perioda 1966-1994 (la Bucureşti în 1974 şi probabil în
1999), zeci de colocvii şi publicaţii de prestigiu2.
Ce înţelege AIESEE prin Sud-Estul european? Definiţia cea mai simplă: istoria
şi civilizaţiile colectivităţ:lor umane de pe teritoriul actual al României, ex-lugoslaviei, Bulgariei, Albaniei, Greciei şi Turciei, ansamblu dominat de puternice elemente de unitate (constante antropo-geografice şi istorice) într-o extremă diversitate la nivel subregional, deci studiul „factorilor de unitate priviţi în ansamblul lor
geografic, economic şi social în lumina experienţei istorice şi politice acumulată de
toate popoarele"3. Acest ansamblu se înscrie într-un spaţiu mai vast, cel mediteranean, şi al prelungirilor imediate: Marea Adriatică, Marea Egee şi Marea Neagră.
Moştenirea istorică a acestui spaţiu este de o bogăţie unică în patrimoniul cultural mondial. Iată doar principalele civilizaţii care şi-au pus pecetea pe devenirea
colectivităţilor Sud-Estului european: traco-iliră, greco-elenistică, romană, creştină
bizantină, slavă, musulmană, occidentală în ultimele secole.
Din raţiuni diverse, inclusiv politice sau provocate de interesul public, unele
centre universitare şi de cercetare sau numai specialişti ai Sud-Estului european din
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afara zonei lărgesc sau limitează aria geografică de studiu sau pun accente pe domenii speciale; de pildă, este utilizat conceptul de .East-Central Europe"4, sînt adă
ugate Ungaria, civilizaţia habsburgică, lumea slavilor occidentali şi orientali sau
sînt excluşi turco-otomanii, uneori chiar şi grecii. Să observăm, totuşi, că dincolo
de aceste variaţii, activităţile AIESEE se desfăşoară prin Comisiile naţionale de studii sud-est europene, cadre instituţionale în care prevalează, fără a fi restrictivă,
concepţia „clasică" privind Sud-Estul european. Conotaţiile politice ale anchetei nu
pot fi eludate. În „aventura europeană" a României din ultimii ani, mai ales după
constituirea constelaţiei de la Vişegrad, a fost dezbătută frecvent problema locului
nostru pe continent. În esenţă, chestiunea era următoarea: sîntem „balcanici"
(,,sud-est europeni") sau aparţinem Europei Centrale? A răspunde afirmativ la
prima variantă a apărut drept un „sacrilegiu". Foarte puţini preopinenţi s-au gîndit
că, oricum, nu ne putem muta geografic sau că important nu este cum ne considerăm noi, ci cum ne văd „ceilalţi''. .Balcanismul", .balcanizarea" sînt de aproape
un secol concepte cu încărcături negative pentru lumea .civilizată" din marile cancelarii europene, care erau situate pentru noi de la Viena spre vest, nord şi sud
(Paris, Londra, Berlin, Roma).
Nu întîmplător, o miză importantă pentru unii oameni politici români de după
1989 a fost afirmarea .europenismului", opus „balcanismului", îndeosebi după izbucnirea războiului civil din fosta Iugoslavie (iunie 1991) şi în contextul intensificării disputelor din Kossov0, a apariţiei litigiilor în jurul denumirii, drapelului şi
politicii Fostei Republici Iugoslave a Macedoniei (FYROM), a tensiunilor Greciei cu
Turcia şi într-o perioadă cu Albania. Toate aceste confruntări au fost puse sub semnul „balcanismului", deci stabilitatea din România, fie pe plan intern (mai puţin
momentul septembrie 1991), fie din relaţiile cu vecinii (mai puţin unele .neînţe
legeri" cu Kievul sau Budapesta), era un argument că nu sîntem „balcanici", ci pă
trunşi de „spiritul european". De atunci datează practic ofensiva diplomaţiei noastre spre citadele precum Uniunea Europeană şi NATO. Efortul de delimitare de
„balcanism" este, fireşte, onorabil, clar nu ştiu cît intră în analiză realităţi de genul:
distanţa dintre Zagreb şi Viena nu este mai mare decît cea dintre Bucureşti şi Sibiu;
Grecia şi Turcia sînt membre ale NATO din 1952; Turcia este asociată la Uniunea
Europeană (fosta Piaţă Comună) din decembrie 1964 (noi am reuşit perl'ormanţa la
1februarie1995!), iar Grecia este membră cu drepturi depline din anul 1981; pentru admiterea în Consiliul Europei a fost necesar, într-o perioadă, şi avizul unui raportor din Grecia. Sînt cîtc::va repere, dintre multe altele, care conturează o posibilă
falsă problemă asupra situării noastre geografico-istorice.
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Deşi

este folosit curent şi semnificaţiile lui nu sînt totdeauna măgulitoare, credem că din punct de vedere ştiinţific termenul .balcanic"/.sud-est european" nu
trebuie să ne sperie sau irite. Rămînînd fidel definiţiei româneşti a .balcanologiei"
ca domeniu de cercetar{', răspundem: România este o ţară sud-est europeană,
parte integrantă a lumii continentale, cu rol important în viitorul ei.
3. Nu cred că problema studierii acestei zone trebuie să fie .prioritară" în istoriografia română, ci să se bucure de un statut .normal", fireşte în măsura în care
vom reuşi să definim .normalitatea". Integrarea europeană a istoriei şi culturii acestui micro-cosmos subcontinental s-a aflat frecvent în preocupările specialiştilor
noştri şi succesele ştiinţifice nu au lipsit. Un bun „balcanolog" se formează foarte
greu. Circulă opinia potrivit căreia un bun „europenist" în ştiinţe umane poate trece
uşor la elaborarea unor studii particulare despre civilizaţiile zonei. Atitudinea „Europei" faţă de evenimentele din ultimii cinci ani dintr-o bună parte a teritoriului fostei Iugoslavii, cea mai mare tragedie de pe continent în perioada postbelică - nu
includem dezastrul provocat de dictaturile comuniste - pare să contrazică opinia
de mai sus. Cn::d că formarea încă de la început a unui bun „balcanolog" articulat
constant la problemele mai vechi sau mai noi ale devenirii continentului ar putea
fi o orientare de politică .ştiinţifică în domeniu. Asistăm la o invazie de .europenişti"
mai mult sau mai puţin autentici - deschiderea este firească şi poate fi benefică, dar
înregistrăm reducerea numărului .balcanologilor" potenţiali, virtuali sau reali ...
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Note
1. Commission Nationale Roumaine pour !'UNESCO, Actes du Colloque lnterna-

tlonal de Civillstlons Balkaniques, Sinaia, 8-14 juilet 1962.
2. Vezi: Em. Condurachi, Association lntematlonale d'Etudes du Sud-Est europeen.. Buts et actlvites (1963-1977), Bucarest, 1978; Milutin Garasanin, AIESEE
(1963-1988). Vingt cinq ans d'actlvite, în „Bulletin de l'AIESEE", XIX-XXIII,
1993, 1-2, p. 115-118; Virgil Cândea, A~ de l'actlvite de l'AIESEE au cours
des cinq dernieres annees, în loc. cit., p. 123-140.
3. Em. Condurachi, op. cit., p. 7.
4 Vezi seria „A History of East Central Europe" editată la University of Washington
Press (proiect în 11 volume), în care a apărut, de pildă, lucrarea lui Charles şi Barbarei Jelavich, The .EstabUsment of the Balkan National States, 1804-1920,
Seattle and London, 1977.
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Lia Btad•Chisacof

Despre oportunitatea studiilor sud-est europene

Într-o epocă precum este cea în care trăim, în care totul este pus sub semnul
nimic mai firesc decît să .revizităm" chestiunea oportunităţii menţinerii
zonei sud-est europene drept cadru de studii interdisciplinare.
După părerea noastră, formată pe baza bibliografiei consacrate 1, raţiunea justificatoare care rămîne şi va rămîne în picioare în măsura în care fenomenele contemporane se cuvine să fie judecate în context istoric (fiind altminteri sortite unei
sigure limitări ba, poate, chiar inexactităţi) este existenţa în această zonă, în secolul al XVIII-iea, a unei societăţi ce are în comun instituţii impuse în virtutea dominaţiei otomane, ca şi o cultură în care domina elementul grecesc datorită confesiunii preponderente.
Convieţuirea comună îndelungată a unor popoare de origini diferite în această zonă, întărită de situaţia socială din secolul al XVIII-iea, a dus la crearea unei comunităţi lingvistice care înglobează limbi de diferite origini (greacă, latină, traco-iliră, slavă, turcică) ce în final, în pofida sistemelor lor inflexionare şi a lexicului lor
diferite, îşi împrumută atît lexeme, cît şi structuri gramaticale. Fenomenul este probat şi poate fi demonstrat în continuare şi a fost numit uniunea lingvistică balcanică. E interesant de menţbnat aici că primul studiu sistematic şi exclusiv asupra lui
aparţine lui Chr. Sandfeld, a cărui sensibilitate trebuie să fi fost sporită de apartenenţa sa nativă la zona sc:mdinavă, în care există o altă uniune lingvistică. Ni se pare
că aici aflăm şi un bun răspuns la întrebarea în ce măsură menţinerea Sud-Estului ca
zonă de studii şi implicita menţinere a studiilor româneşti în acest context pot favoriza o integrare europeană. Istoria universală se globalizează favorizînd o abordare
pe zone mari, istoria europeană se de-individualizează în contextul contemporan,
în favoarea unei abordări generale în cadrul căreia totuşi zonarea e binevenită. AI
urma aşadar că Sud-Estul (care geografic s-ar delimita, după părerea noastră, la nord
şi vest cu o linie care să unească centrele din care emanau masiv cărţile care au circulat în zonă, respectiv Veneţia şi Viena, la est, într-o vagă zonă de întîlnire a culturii româneşti cu culturile est-slave, iar la sud de Liban şi Ierusalim), ca zonă tradiţio
nală în interiorul studiilor europene, se menţine fără probleme.
Rămînînd în sfera referenţială lingvistică, dorim să discutăm o problemă particulară, cea a traducerilor româneşti făcute din greacă în a doua jumătate a secolului al XVIII-iea.
Problemele pe care acestea ni le pun sînt de natură multiplă cu atît mai mult
cu cît încercăm o abordare care să ţină seama de cele mai recente progrese din

întrebării,
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domeniul translatologiei, o ştiinţă devenită de sine stătătoare în ultimele două
decenii.
Prima ar fi aceea a tendinţelor pe care le dictează limba maternă a traducăto
rilor. Aici pătrundem în pur teritoriu sud-est european de vreme ce aceştia sînt uneori nativi români, dar sînt şi greci sau aromâni (bănuim că acesta e cazul lui Toma
Dimitriu, un traducător activ în deceniul al optulea al secolului al XVIII-iea în
Moldova).
O a doua chestiune c~:e cea a referenţialităţii acestor traducători. Dacă cei de
cultură grecească sînt indiferenţi la restul limbilor din jur cu excepţia celei turceşti
(a se vedea în acest sens glosele ms. rom. BAR 347 al cărţii populare Wodor), autohtonii, confirmînd vocaţia interferenţială a locului, fac extrem de pertinente referiri în mod egal la zona grecească, la cea slavă, dar şi la cea latină. (Astfel, dascălul
Ilarion de la mănăstirea Neamţ, în traducerea pe care o face Exaimeron-ului
Sfîntului Vasile cel Mare, face adeseori notaţii de tipul celei de la f. 5v a ms. rom
1939 BAR: .Pentru că nu cunoaştem chiclul acesta ellineşte chiclos, rusiaşte crug,
latiniaşte ţirculum iar rom1niaşte poţi să-l numeşti rătundul".)
Secolul al XVIII-iea românesc nu poate deveni .familiar" pentru cei interesaţi
cită vreme textele lui (în care cele reologice nu joacă tocmai un rol neînsemnat) nu
sînt pe deplin puse în valoare. Or, toate aceste texte au o asemenea largă deschidere, încît nu pot fi interpretate decît printr-un filtru sud-estologic care nu exclude,
ci presupune, o abordare larg europeană.
În concluzie, după fi'irerea noastră, perspectiva sud-estologică de studiu este
perfect valabilă şi se pret~a ~ă din plin la nuanţare şi adîncire. Esenţială rămîne în
acesr sens învăţarea limbilo. aferente. Deprinderea lor, uşurată considerabil demetodica lingvistică a ultimel.x decenii, facilitează consultarea bibliografiilor naţion
ale care vor rămîne întotde:1una mai bogate şi deci mai nuanţate decît cele în traducere.

Notă
1. În care includem, printre cele mai recente contribuţii, P. Kitromilides, "Imagined
Communities" and the Origins of the Natlonal Qucstlon Io the Balka.ns in
„European HistJry Quarterly", 19/1989, p. 149-194.
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Victor Papacostea

Balcanologia

I. PROBLEMA BALCANICĂ
Problema balcanică constituie una din grelele ipoteci prin care gândirea
a sec. XIX apasă încă asupra continentului nostru şi, pe cale de consecinţă,
asupra lumii întregi. Principiul naţionalităţilor şi, mai târziu, dreptul de autodeterminare al popoarelor nu şi-au găsit în zona noastră, la timpul potrivit, soluµa potrivită. Făurită în Occident şi pentru Occident, ideea statului naţional a fost împrumutată Balcanilor (sau impusă) cu întregul său conţinut economic, juridic şi politic;
nu s-a făcut nici un efort de adaptare a ideii la condiţiile regiunii noastre. (Pe vremea aceea, oamenii de stat şi diplomaţii nu prea ţineau seama nici de geografia
economică, nici de cea umană.) Este greu de găsit în istoria universală un alt exemplu din care să se vadă mai bine ce serie catastrofală deschide aplicarea oarbă a
unei idei, atunci când se face cu desconsiderarea marilor realităţi naturale.
Astfel, la deschidere-a succesiunii Imperiului Otoman, în loc să se adopte soluţia federală - întrevăzută de Rigas, precursorul revoluţiei greceşti -, delimitarea
noilor state s-a efectuat după concepţia despre frontiere pe care o avea Europa
occidentală la acea dată: o .:oncepţie rigidă, absolută - adevărate ziduri chinezeşti.
S-a uitat însă că Spania, A·1glia, Franţa, Italia sunt mari .unităţi" fizice, compartimente geografice, despărţite prin frontiere naturale care au favorizat de timpuriu
cristalizarea naţiunilor şi formarea statelor naţionale. (În Balcani, aproape toate
frontierţle sunt convenţionale!) S-a uitat, de asemenea, că la constituirea statelor
occidentale au contribuit, în afară de aceste puternice frontiere naturale (Alpii, Pirineii, Marea Mânecii, Rinul· etc.), şi anume condiţii economice favorabile care
le-au asigurat independenţa materială (producţie complexă, comerţ, industrie, coIOnii); s-a uitat mai ales că Peninsula Balcanică în întregime abia alcătuieşte, sub
raportul geografiei economice, o unitate, avându-şi legile ei naturale, de compensaţie şi echilibru care n-au îngăduit niciodată în trecut .frontiere" interioare de valoarea separativă a celor care au despărţit popoarele occidentale. Ieşirea pe calea
principiului naţionalităţii dominante din această „indivizie" a dus la spargerea violentă a unităţii şi a deschis seria marilor convulsiuni urmate de sângeroase războaie
de acaparare.
S-a desconsiderat de asemenea comunitatea de cultură şi civilizaţie născută
din lunga convieţuire, precum şi din faptul că, în linii generale, popoarele balcanice au fost supuse, în toate timpurile, aceloraşi sisteme politice şi au stat sub înrîurirea aceloraşi curente d0 idei.

politică

69
https://biblioteca-digitala.ro

S-a ignorat, în sfârşit, fondul etnic comun şi, mai ales, acel milenar amestec
de rase care a făcut - încă din antichitate - ca valoarea ideii de naţionalitate să fie
foarte relativă în Balcani.
La trasarea noilor frotiere, s-a văzut cât de grea era o astfel de operaţie, din
pricina interferenţelor etnice: grupuri albaneze, aromâneşti şi slave până în inima
Greciei; emigraţie greacă peste Tracia, Macedonia şi Epir, până în Albania meridională şi de-a lungul tuturor coastelor; infiltraţiuni şi colonizări bulgare în câmpia
munteană; aşezări compacte româneşti până în văile Balcanilor şi până în centrul
Serbiei vechi, populaţii turceşti din vremea colonizării militare a imperiului - iată
câteva numai din aspectele „mozaicului" etnic pe care îl înfăţişa Peninsula la ieşirea
de sub dominaţia otomană. Fiecare stat nou constituit a primit în mod firesc un
mare număr de alogeni. Ce a urmat se ştie. Guvernele noilor state, pentru a desă
vârşi aplicarea ideii de stat naţional, au purces la „omogenizarea" conţinutului,
adică la deznaţionalizarea şi asimilarea silnică a alogenilor. (Un drept al minorirăţilor nu exista în acele vremuri.) Militată de politicieni fără scrupule şi de coterii
de interesaţi, ideea statului naţional a degenerat în zona noastră către forme de şo
vinism şi violenţă; micile naţiuni balcanice s-au angajat în mari acţiuni imperialiste
în care nu o dată a fost folosit mitul naţiunii predestinate. Am avut un imperialism
grec, care a urmărit cu tenacitate ideea reconstituirii Imperiului Bizantin; un imperialism bulgar, inspirat de amintirea ţarului Simeon şi altul sârbesc - influenţat, de
asemenea, de glorioase amintiri medievale. Şi de ce n-am mărturisi-o? Cronica sec.
XIX înregistrează şi o tresărire imperialistă românească: un memoriu al lui Anastasie Panu, caimacamul Moldovei, către Napoleon III prin care sugerează reîntemeierea unui „imperiu latin" în Peninsulă, sprijinit de mecedoromâni Ia interior şi
de Franţa în afară I Ciocnirea tuturor acestor tendinţe imperialiste şi acţiunea silnică
pentru deznaţionalizarea alogenilor au dus la cunoscutele războaie - printre cele
mai crude pe care le-a cuP.o:;cut Europa. (Vezi Colecţia Carnegie pentru războaiele
balcanice 1912-1913. Anchetă cu caracter internaţional.)

II. NAŢIONALITATEA BALCANICĂ
Fără a nega importanţa lingvisticii comparate pentru determinarea limitelor
între marile grupări de popoare, ne îngăduim a atrage atenţia forurilor ştiinţifice
competente că în această zonă a continentului, caracterizată printr-un permanent
„haos etnic", nu se mai poate face din limbă criteriul unic şi exclusiv pentru stabilirea înrudirilor dintre popoare, aşa cum s-a procedat în trecut. Criteriul lingvistic,
aplicat în mod absolut, a contribuit şi el Ia procesul de „dezintegrare" operat în corpul unităţii balcanice. S-a legitimat astfel radicala separaţiune a unor popoare, deosebite într-adevăr prin limb:l, dar foarte înrudite prin structura lor etnică şi sufletească şi prin trecutul lor ist·:>ric de atâtea ori comun.
S-a vorbit odinioară ~:·~i= .homo europeus", iar mai târziu, de „homo austriacus" - tipuri care reprezintă caracterele fundamentale (pe deasupra particula-
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rităţilor

etnice) ale anumitor zone din geografia umană a continentului, cu civilizacu regimul lor administrativ şi cu o cultură în complexul educativ
al căreia au trăit veacuri întregi.
Cu cât mai îndreptăţit s-ar putea folosi pentru zona noastră aceeaşi expresie:
„homo balcanicus". Căci acesta este adevărul: omul din Peninsula Balcanică - din
orice parte a ei - participă în fond, prin toată structura lui etnică, mintală şi sufletească, la mai multe naţionalităţi. Fără a nega, fireşte, diferenţa specifică care îl
leagă de totalitatea membrilor naţiunii în sânul căreia s-a născut şi a cărei limbă o
vorbeşte, vom constata totuşi că, pe deasupra, el mai este membru - prin legături
organice, ce vin dintr-o complexă şi îndelungată ancestraţie - şi al marii comunităţi
balcanice. Pentru a ilustra complexitatea acestui proces de etnogeneză, unic în felul său, vom înfăţişa, în linii cu totul generale, câteva din principalele lui aspecte.
Şi fiindcă factorii geografici au avut un rol atât de important în naşterea şi dezvoltarea acestui "vârtej" de rase şi popoare din amestecul cărora a rezultat societatea
balcanică din zilele noastre, vom releva, de la început, aşezarea şi relieful.
Larg deschisă spre Nord, către câmpiile Europei centrale şi, prin canalul
dobrogean, către Rusia meridională; despărţită de Italia printr-o mare strâmtă şi
legată de Asia Mică prin insulele Mării Egee şi Strâmtori, ea a oferit pretutindeni, în
toate veacurile, căi uşoare de penetraţie. Nu este de mirare deci că atâtea civilizaţii şi rase din Orient, din Occident, de la Nord şi de la Sud s-au întâlnit şi s-au amestecat pe solul ei. (Un erudit geograf a spus cândva că Peninsula Balcanică alcătu
ieşce „un bloc geografic şi geologic intermediar între Europa şi Asia".) Vechimea
acestor încrucişări de rase şi popoare a fost urmărită de cercetători până adânc în
preistorie.
Nu mai puţin structura muntoasă a scoarţei, brăzdată şi sfărâmată în toate sensurile de văi adânci, longitudinale şi transversale, a împiedicat, la rândul ei, popoarele balcanice să-şi păstreze, în limite precise, individualitatea lor etnică. Ca totdeauna, zonele cele mai aride au fost şi cele mai prolifice; excedentul lor demografic fost unul dintre principalii factori de interferenţă care explică „mozaicul"
etnic din Peninsulă. Întregul fenomen alcătuieşte o constantă şi o caracteristică a
etnografiei balcanice. Savantul jugoslav Jovan Cvij<!' a studiat-o pe teren şi i-a descoperit întregul mecanism funcţional. Harta aşa-numitelor „curente metanastasice",
elaborată de el, înfăţişează o vastă reţea de fluvii umane care izvorăsc din zonele
muntoase ale Peninsulei şi curg către aceleaşi regiuni, păstrând cu statornicie milenară aceleaşi albii. (Unul dintre aceste curente, care duce excedentul demografic
al regiunilor dinarice - ş1 al Albaniei, mai ales - către Grecia, poate fi urmărit din
epoca antichităţii elene până în pragul epocii moderne.)
Vechimea amestecului de rase şi popoare în Peninsula Balcanică se pierde în
negurile preistoriei. Aşa, de pildă, savantul german Willamowitz afirmă că prima
fuziune a clanurilor greceşti cu cele traco-ilire a avut loc pe văile Moravei, înainte
de aşezarea grecilor în Elada! Mai târziu, după ce s-au lovit de ariditatea ţării către
care i-au împins marile \aluri migratorii, ei au pornit acea mişcare de expansiune
de-a lungul tuturor ţărmurilor şi, cu deosebire, către regiunile pontice şi dunărene.
ţia

lor

specifică,

a
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Simbioza cu strămoşii noştri şi cu alte seminţii tracice a creat, încă din veacurile VI
şi V î.e.n., acea categorie de semi-greci numită de Herodot "mixellines", care prefaţau cosmopolitismul elenistic şi bizantin şi care în ţările române, de pildă, au alcă
tuit încă una din constantele geografiei umane nu numai în populaţia urbană, cum
se crede, dar şi în cea sătească.
Cucerirea romană a provocat la rândul ei noi deplasări etnice şi o rapidă miş
care de asimilare a populaţiei traco-ilirice, cu deosebire în zonele de şes. În perioada migraţiunii popoarelor noi, „marea slavă" acoperă până în Peloponez Peninsula, asimilând o mare parte din traco-ilirii romanizaţi, albanezi, greci, macedoneni,
epiroţi etc. După potolirea migraţiunilor, procesul de deznaţionalizare se dezvoltă
în sens invers; slavii sunt cei care se elenizează, românizează şi albanizează. (În
Grecia mai erau încă în sec. XN grupe de slavi neasimilaţi, în timp ce în Albania,
în lungul coastei, mai ales, unele insule slave au rezistat până în sec. XIX.)
„Diaspora" românească nu este mai puţin interesantă pentru această complicată etnogeneză balcanică. În Evul Mediu, şi chiar mai târziu, mai exista încă o numeroasă populaţie românească în Dalmaţia şi Croaţia, în Epir şi în Tesalia (Vlahia
Mare), în Etolia (Vlahia Mică), apoi în împrejurimile Pryzrendului, în Balcani (Vlahia Asanizilor) şi la nord-est de Balcani; în sec. XIII, ei sunt menţionaţi şi în Tracia.
În regiunile din sudul Peninsulei şi, mai ales, în ţările greceşti, haosul a crescut necontenit, până în pragul vremurilor moderne, din pricina marilor migraţiuni albaneze. Urmele acestor curente migratorii se găsesc până în zilele noastre (sate întregi albaneze în jurul Atenei şi chiar în Peloponez).
Începând însă din se~. XIV, elenismul înaintează din nou victorios către Nord,
asimilând mase important.~ de albanezi, slavi şi aromâni. Acest proces a continuat
până foarte târziu. După in'vazia turcească, alte triburi albaneze coboară din munţii
patriei lor şi pătrund adânc în masa populaţiilor sârbeşti, până la 200 km de patria
lor. (Este destul de reuşil."i gluma unui călător care scria cândva că sunt mai mulţi
albanezi în Iugoslavia sau in Grecia decât în Albania.)
În timpul dominaţiei turceşti, migraţiunile dintr-o regiune într-alta a Peninsulei au continuat într-o cadenţă rapidă. Războaiele, răscoalele - şi represiunea lor au provocat deplasări masi'1e, iar islamizarea unora dintre ţinuturile rebele a deschis şi poarta amestecului cu elementele turcmene. Dar, în timpul stăpânirii turceşti
- ca şi în timpul. celei bizantine -, „haosul etnic" a sporit enorm prin importante
curente venite din Asia Mică şi prin neîncetate transferuri în cadrul politicii demografice dusă de aceste ~ir.perii. Alături de o numeroasă populaţie de păstori turci
aduşi din Asia şi stabiliţi în văile orientale ale munţilor Balcani, Rodope, Pirin şi
Macedonia, mai sunt menfionate grupuri de populaţie siriacă şi armeană. Bulgaria
oferă astfel amestecul cei mai elecvent, exemplu tipic pentru aproape întreaga
Peninsulă: pe vechiul fond trac s-au suprapus colonizarea romană, apoi un amestec slavo-turanian - cu bul~;ari, pecenegi şi cumani - în mijlocul cărora s-au topit,
din Evul Mediu şi până în !ileie noastre, masa românilor din Vlahia Asanizilor, mari
grupuri de armeni, grecii rontici, albanezi şi un important transfer de populaţie
siriacă. Macedonia şi Epir Jl prezintă acelaşi intens amestec de popoare şi rase. Şi
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în Dacia lucturiÎ~ s-au petrecut la fel. Peste vechile populaţii dacice şi scitice s-a
aşternut colonizarea romană (în şesuri a avut un pronunţat caracter latin, iar prin
oraşe, mai mult oriental, microasiatic); peste aceştia, Dacia a primit însemnate
grupuri aparţinând popoc.relor noi: slavi, în primul rând, şi diferite seminţii turanice, îndeosebi cumani şi pei::enegi, care au intrat, desigur cu importante procente,
în formarea poporului nostru, ca şi a celui bulgar.
Aceste indicaţii sumare sunt suficiente pentru a ilustra vechimea şi intensitatea încrucişărilor de rase şi civilizaţii de pe pământul Peninsulei şi, totodată, cât
de precară şi incertă rămâne ideea de naţionalitate în această lume; ea 'nu mai este
în realitate o noţiune etnică, ci ma( mult una politică şi culturală. De altfel, acelaşi
amalgam etnic caracteriza Peninsula şi la ahul 1400. Un scriitor bizantin, care înfă
ţişează cariera principelui Ivanco cu prilejul cuceririi oraşului Arta, dorind să-i
identifice originea etnică, spune că era de naţionalitate .sârbo-arvanito-bulgarovlah"! Nu trebuie să ne mirăm deci că mai există şi azi unele regiuni prin Epir, Thesalia, Macedonia, Banovina Vardarului, Albania etc. în care diversitatea etnică provoacă încă diferite forme di: bilingvism şi trilingvism.
În aceste condiţii de fuziune şi confuziune etnică, ne dăm repede seama cât
de intens a fost schimbul de influenţe între aceste popoare şi, cât de uşor, elemente
importante de cultură şi civilizaţie au trecut de la unul la altul. Dar mai ales: cât de
deplasată şi ridicolă ne apare exaltarea particularismelor naţionale.
Din toate cele spuse mai sus rezultă pentru omul de ştiinţă acest adevăr: viaţa
nici unui popor balcanic nu mai poatefi studiată separat. Ea ne înfăţişează imaginea geometrică a unor cercuri care se întretaie cuprinzând arce comune. Cercetarea ştiinţifică în Peninsula Balcanică - în lingvistică, istoriografie, etnografie, folclor, economie, artă, literatură etc. - nu mai poate fi ferecată în secţiuni naţionale,
ci unificată printr-o strânsă cooperare intelectuală şi prin aplicarea tenace a metodelor comparate în câmpul tuturor disciplinelor amintite mai sus.
Un veac de războaie şi polemici veninoase au exacerbat până la forme degradante specificul naţional şi, în general, pe toate planurile culturii, diferenţele specifice. A venit timpul ca, fără a ignora pe acestea, să punem în sfârşit, în lumina curată a ştiinţei adevărate, elementele comune, fondul fratern, factorii de unitate ai lumii balcanice. Schiţăm mai jos, în linii sumare, principalii factorii care au dat acestei lumi caracterele ei comune şi care legitimează ideea .naţionalităţii balcanice".

III. PRINCIPALII FACTORI DE UNITATE AI LUMII BALCANICE
1. Substratul: traco-ilirii şi elenismul. Substratul traco-ilir este desigur
unul din fundamentele etnice ale Peninsulei. În doze mai mari sau mai mici, îl gă
sim la baza tuturor popoarelor balcanice. Un erudit cercetător al problemelor balcanologiei, Jacques Ancel, spunea cândva că surprinzătoarea unitate a folclorului
balcanic - care a supravieţuit dominaţiei bizantine, slave şi turceşti - vine din acest
fond de cultură tracă. Un scriitor prebizantin, din sec. IV, care a străbătut prin văile

73
https://biblioteca-digitala.ro

Balcanilor, scrie că a auzit şi el, cu acel prilej, vestitul cântec de jale pe care îl scot
din fluierele lor păstorii locali. (Desigur, doina!) După războaiele medice, noţiunea
de grec se va extinde prin asimilarea unor importante mase de traci, iliri, epiroţi,
macedoneni etc. Cercetările arheologice din ultima vreme ne arată în ce măsură
micile regate traco-ilire, cu o economie strict agrară, datorează dezvoltarea lor simbiozei cu marile centre elenice. Acestea devin surse de importante venituri pentru
regii indigeni. (Desigur, unul din principalele suporturi financiare, care a înlesnit
în vremea lui Burebista evoluţia Daciei către statul centralist, l-au dat aceste cetăţi.)
Mulţi dintre regii traco-iliri aveau mame sau soţii venite din cetatea elenă.
Schimbul de influenţe devine astfel intens în toate domeniile (cultură, moravuri, instituţii, limbă etc). Sunt destule indicii din care se constată adâncirea fuziunii elenotrace încă din perioada imperiului atenian şi apariţia acelor semigreci (mixellines)
care - cum am arătat ma.i f;us - prefaţa civilizaţia elenistică şi bizantină. Astăzi se
cunoaşte originea tracă a unui mare număr de personalităţi reprezentative din viaţa
politică, intelectuală şi militară a Greciei vechi. dntre alţii, scriitorii Antistene, Herodicos, Eschil, Menandru, "L'uchidide, Demostene.) Platon mărturiseşte că datorează
mult din concepţia sa despre suflet gândirii religioase trace; tragedia greacă se naş
te din reprezentările dra1.iatice ale cultului dionisiac, iar muzica şi zeul ei însuşi
(Orfeu) vine în Elada tot de la traci. Dar panteonul elenic are şi alte împrumuturi
primite o dată cu asimilarea clanurilor trace în elenism.
2. Federalismul macedonean şi civilizaţia elenistică. Pe bazele puse de
elenism, regii macedoneri - Filip II şi Alexandru cel Mare - au meritul de a fi făcut
o primă unificare a lumii t,c:.Jcanice. Ei au folosit forţa pentru a înfrânge particularismul „polisului" grec şi al clanurilor traco-ilire. Încercarea de a integra şi Dacia în
această vastă uniune politic:l nu a izbutit însă şi, după o expediţie de o zi în câmpia
munteană, Alexar1dru cel Mare s-a retras. Dar dacă politiceşte Dacia a rămas în afara uniunii balcan·1ce realiz ită de macedoneni, în schimb, sub raportul economic, ea
s-a integrat cu totul şi în mod firesc. Bogatele tezaure de monede macedonene şi
greceşti din epoca aceasta, descoperite în diferite regiuni ale Daciei, constituie dovada cea mai sigură.
În faza imperială macedoneană are loc introducerea masivă a popoarelor balcanice în modul de a trăi al poporului grec, în cultura şi civilizaţia lui. Prin opoziţie la vechiul spirit strâm': al cetăţii („cine nu este grec e barbar"), !sacrat spune
acum că „nu este gtec cir·e se naşte grec, ci acel care trăieşte, gândeşte şi se comportă ca un grec". O civilizaţie de tip urban se dezvoltă sub scutul forţei macedonene. Ea va avea c. deosebită intensitate pe ţărmurile Mării Negre, la Dunărea de
Jos şi în lungul marilor văi longitudinale ale Peninsulei (direcţia Sud-Nord). Sub
„diadohi", in tot cursul epocii elenistice, procesul de urbanizare în Peninsula Balcanică şi de greci7.are a culturii popoarelor ei va continua.

3. Roma.nitatea. În Peninsula Balcanică romanii s-au prezentat ca glorificatori ai lui Ale·rnndru cel Mare şi continuatori ai lui (prin oraşe, ei refăceau statuile
marelui cucc ;ritor). Sub ~t:!pânirea lor, elenismul şi factorii civilizaţiei elenistice
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şi-au continuat opera cu deosebire în provinciile de sud, în cele pontice şi în bazinul danubian. Paralel s-a dezvoltat şi acţiunea Romei. Valoarea romanizării, ca
factor unificator, este îndeobşte recunoscută (judecând după amploarea colonizărilor, extinderea limbii latine, după admirabila reţea de drumuri, după importantul număr de oraşe noi, după organizarea ce li se dă şi după intensificarea relaţi
ilor comerciale). Armata romană este de asemenea un factor de primă însemnătate
în opera de apropiere şi unificare a diferitelor seminţii balcanice. Traco-ilirii alcă
tuiesc cele mai bune legiuni romane şi principalele efective ale marinei. Un istoric
din zilele noastre constat5. o adevărată „balcanizare" a armatei romane. Apar acum
şi forme de patriotism local, care promovează cu ajutorul legiunilor recrutate în
provinciile Peninsulei o impunătoare solidaritate balcanică capabilă de .pronunciamente" care au pus în primejdie chiar unitatea imperiului. Un însemnat număr
de generali ridicaţi din rândurile acestor traco-iliri romanizaţi ajung împăraţi (Aurelian, Diocleţian, Constantin cel Mare etc.). Unii dintre aceştia nici nu domnesc la
Roma, ci rămân pe loc şi guvernează imperiul din centrele militare ale Peninsulei
Balcanice. Diocleţian supraveghează de la Salona (prima „Romă balcanică.") aplicarea faimoasei tetrahii, iar Constantin cel Mare stă ani de zile la Sirmium şi la Serdica (Sofia). Prietenilor care îl cheamă la Roma el le scrie: „Serdica este Roma mea".
După ezitări destul de lungi între Sirmium (în apropiere de Belgrad), Serdica şi Salonic, însăşi capitala imperiului se mută definitiv din peninsula italică în cea balcanică, la Bizanţ. De aici înainte, lumea balcanică devine una din principalele baze
militare şi economice ale imperiului, iar acţiunea de unificare a ei prin mutarea sediului statului a făcut un mare pas înainte.

4. Bizanţul. Cel mai important factor de unitate al lumii balcanice a fost însă
Imperiul Bizantin. Prin lunga sa durată (peste o mie de ani); prin tehnica lui administrativă servită de un pf;rsonal savant specializat; prin instituţiile sale superioare,
care cumulau experienţa statală şi a Occidentului şi a Orientului; prin arta, cultura
şi faimoasa lui organizare ecleziastică, Bizanţul a dat lumii balcanice caractere comune indelebile. Operaţiunea ce a avut să săvârşească a fost cu atât mai grea cu
cât a trebuit să rezolve greli::le probleme provocate de migraţiunea popoarelor noi
care adesea şi-au deschis drumul spre Europa prin Peninsula Balcanică. DatoriL'i
politicii demografice dusă de bizantini, migraţiunile au devenit şi ele un factor important al unităţii balcanke. În scopul de a sfărâma şi fixa grupurile prea puternice,
bizantinii practicau intens sistemul dispersiunilor prin transferul de populaţie dintr-o regiune în alta. În felul acesta, imperiul a grăbit pe de o parte „balcanizarea"
noilor popoare, iar pe de alta a infuzat vechilor populaţii vigoarea clanurilor migratorii. Printr-o tehnică juridică şi administrativă totdeauna suplă, aceste grupuri erau
integrate apoi - foarte ade;ea cu întreaga lor ordine cutumieră - în structura militară a temelor. Raportul între dreptul bizantin şi instituţiile comune lumii balcanice
pune în lumină o dată mai mult puterea de rezistenţă a ordinii juridice creată de bizantini în Balcani şi însernnătatea ei în opera de unificare a acestei lumi. Dar influenţa unificatoare a factorului bizantin s-a exprimat tot atât de puternic prin literatura de toate genurile, prin arhitectură şi, în general, prin arta bizantină.
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5. Factorul slav. Slavii, prin larga lor răspândire pe suprafaţa întregii Peninsule Balcanice din Carpaţi până la capul Matapan, alcătuiesc încă unul dintre factorii de primă însemnătate ai unităţii balcanice. Ei au reuşit cel mai mult dintre popoarele noi să-şi pună pecetea pretutindeni în peninsulă. Dar, la rândul lor, şi slavii
au suferit după intrarea în Peninsula Balcanică o puternică influenţă datorită substratului traco-ilir, romanităţii, educaţiei politice şi intelectuale a Bizanţului, ortodoxiei, simbiozei cu românii balcanici şi, în sfârşit, Islamului. Această „balcanizare"
a triburilor slave care s-au aşezat în diferite regiuni ale peninsulei se mai datoreşte
şi factorilor biogeografici, îndeosebi reliefului. Într-adevăr, în diversitatea acestui
relief - frânt într-un mare număr de mici ţărişoare (zupa) - slavii şi-au pierdut unitatea şi mai ales acel spirit gregar care făcuse altădată forţa lor irezistibilă. Vechea
anarhie a triburilor traco-ilire s-a imprimat şi stratului slav. Aceasta explică marea
diferenţiere care s-a produs între slavii balcanici şi celelalte popoare slave.
Iniţiativele politice ale bulgarilor slavi şi ale sârbilor, ca şi încercările lor de a
grupa lumea balcanică pentru a se substitui Bizanţului alcătuiesc un capitol important care, de asemenea, a atins de aproape viaţa tuturor popoarelor balcanice. Studiul atent şi onest al acestor iniţiative arată cât de greşită este concepţia acelor istorici care au vroit să vadă în diferitele imperii bulgare sau sârbeşti state naţionale
în sensul modern al cuvântului. (La fel se prezintă lucrurile şi cu Ungaria Sf. Şte
fan.) În realitate avem a face cu un gen de asociaţii balcanice ai căror şefi nu au
gândit câtuşi de puţin să întemeieze state naţionale, ci dimpotrivă, erau stăpâniţi de
ideea imperiului universal. Titlurile pe care şi le-au luat- czar, la bulgari şi kralj, la
sârbi - exprimau ambiţia de a fonda sau de a succede unei împărăţii universale.
Este adevărat că fondatorii acestor state nu mărturisesc în titlurile lor caracterul
unei astfel de asociaţii, dar el se denunţă mai târziu prin documente şi scrisul cronicarilor. (Aşa, de pildă, scriitorul bizantin Acominatos, care scrie în sec. XII despre
revolta asanizilor, declară c.1tegoric că Petre şi Asan urmăreau uniunea vlahilor cu
bulgarii „aşa cum fusese ea înainte", adică în epoca primului imperiu bulgar.)
6. Islamul. Stăpâni:ta turcilor osmanlii asupra Peninsulei Balcanice a ţinut,
cum se ştie, mai bine de cinci veacuri. Ea a deschis drumul unor puternice influenţe orientale şi a lăsat asupra popoarelor balcanice o amprentă care aminteşte pe
aceea pusă de arabi asuprn Peninsulei Iberice. S-a remarcat cu multă dreptate că,
dacă se compară cât de :;uperficial frecvenţa elementului arab în graiul catalan,
castilian şi portughez cu aceea a elementului oriental, introdus prin limba turcă în
toate limbile balcanice, r2ruânem cu impresia di. şi aici şi acolo acelaşi factor spiritual a stat la baza cuceririlor. Islamul a adus cu el în Iberia, ca şi în Balcani, urbanismul de culoare orientală şi deprinderea populaţiilor cu un nou stil de viaţă. De asemeni, deosebit de puterr·.,că a fost influenţa turcească în muzică, în costum şi în
moravuri. Dar şi turcii da .orează foane mult popoarelor balcanice. Şi despre ei se
poate spune că sub muht aspecte s-au .balcanizat". Cercetările ştiinţifice au arătat,
în vremea din urmă, în ce măsură Imperiul Otoman a reprezentat o continuare a
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Im,periului Biz.antin. Dil'ecţia pe, care, au luat-o în vremea din urmă cercetările istorice asupra istoriei. otomane pun în lumină ampla colaborare a popoarelor balcanice cu regimµl otoman. (Grecii în economie, epiroţii şi dalmatinii în marină,
albanezii şi b.osniacii în administraţie şi în armată etc.) Cercetând locul ocupat de
greci şi aromâni în organizarea economică a imperiului şi în cea ecleziastica; pe
acela al albanezilor, bosniacilor şi sârbilor în organizarea militară şi în administraţie, precum şi participarea elementului dalmat şi epirot la tentativele turceşti de
expansiune maritimă, ne dăm seama în ce măsură însăşi stăpânirea otomană reprezintă totuşi o grupare de interese balcanice - o continuare a Imperiului Bizantin
(tema cărţii lui N. Iorga, Byzance apres Byzance). Sub domnia lui Soliman Magnificul, de pildă, locul balcanicilor apare deosebit de import„nt în armată, în marină ca şi la curte. De curând, un istoric grec a demonstrat, sprijinit pe izvoare turceşti, că în marea ofensivă otomană pentru dominaţia Mediteranei oraşele epirote
de coastă au contribuit la inarmarea flotei şi desigur nu este întâmplător faptul că
însuşi faimosul Cairedin Bzrbarosa, şeful pirateriei din Tunis (care avea sarcina să
paralizeze navigaţia eurcpeană în bazinul occidental al Mediteranei), era un grec
din oraşul epirot Parga. Este evident că o cercetare obiectivă care ar lăsa deoparte
vechea mentalitate "cruciadă" şi ar privi poziţia popoarelor creştine faţă de puterea
turcească nu prin prisma feudalităţii, ci şi prin aceea a burgheziei, ar dovedi că, sub
importante aspecte, Imperiul Otoman era şi el o grupare de interese balcanice. În
vremea din urmă, unii istorici greci au reluat în cercetare tema potrivit căreia oraşele balcanice s-au închinat de bună voie turcilor şi că însăşi cucerirea Constantinopolului de către Mahomed li ar fi fructul unui pact secret al grecilor constantinopolitani cu sultanul (misteml de la Kerkoporta).
7. Factorul românesc. Intensa romanizare a Peninsulei Balcanice la sud şi
la vest de Dunăre a dat naştere, cum se ştie, unei numeroase populaţii româneşti.
Dar în timp ce la nordul Dunării poporul românesc a supravieţuit vicisitudinilor
istoriei, la sud şi sud-vestul fluviului, el s-a topit încetul cu încetul în masa popoarelor slave. Jirecek, primul mare balcanolog, a făcut remarca interesantă că românii
balcanici au fost şi ei un important factor de unitate al lumii balcanice. Într-adevăr,
„diaspora" pastorală a strămoşilor noştri din ţările sud-slave a făcut ca influenţa lor
să se resimtă pe cea mai mare parte din suprafaţa peninsulei atât în limbă cât şi în
fiinţa etnică a popoarelo1· conlocuitoare. Studiul atent al toponimiei, alături de acela al arhivelor iugoslave Lndeosebi, a furnizat un imens material care demonstrează această ubicuitate.

ÎNCHEIERE
O prezentare mai l~rgă a acestor probleme va trebui să cuprindă şi ceilalţi factori care au avut contribuţia lor în geneza naţionalităţii balcanice: vechea şi noua
ortodoxie, literatura, folclorul, muzica, artele populare şi fondul lingvistic comun.
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Studiul acestor factori ai unităţii balcanice, prin comisii şi colective interbalcanice, puse sub îndrumarea tehnică şi metodologică a unui mare institut, va duce
la revizuirea şi anularea multor „adevăruri consacrate". O mare sforţare de muncă
şi primenire mintală trebuie făcută. Este vorba de înlăturarea înainte de toate a unei
întregi mentalităţi care, prin trecerea timpului şi printr-o educaţie condamnabilă
(cu apelul necontenit la instincte), a căpătat adâncimi de conştiinţă nebănuite. Abia
când această revoluţie în spirite va fi împlinită se va putea trece cu şanse de succes la ceea ce vizionarii izolaţi au numit odinioară „Elveţia Răsăritului" .

.

~.
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Pu nete de vedere „ clasice"
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Institutul de studii sudost-europene

1. Se întemeiază un Institut liber de studii şi cercetări privitoare la Europa sudostică, numit Institutul de studii sudost-europene.
2. Scopul său este să provoace şi să îndrumeze, să ajute şi să orienteze cercetările ştiinţifice privitoare la toate ţările şi naţiunile din regiunea carpatică şi balcanică şi în genere din sudc1stul Europei şi regiunile limitrofe, ţinînd seama şi de tradiţiile vechi şi interesele acruale româneşti.
3. Se va avea în vedere ca activitatea Institutului să fie şi spre ajutorul şi pregătirea practică a acelora cari tind a reprezenta România şi interesele româneşti în
Orient ca ataşaţi militari, diplomaţi, consuli, însărcinaţi de afaceri, ataşaţi comerciali,
în genere, a tuturor cari vor avea să 'fie ocupaţi în aceste părţi şi mai ales în Peninsula Balcanică.
4. Activitatea Institutului se va compune:
a) din cursuri şi conferinţe asupra geografiei, etnografiei, istoriei, literaturii şi
folclorului acestei regiuni;
b) din cursuri şi predarea practică a limbilor orientale (bulgară, sîrbă, greacă,
albaneză, turcă, maghiară etc.);
c) din lucrări speciale urmărite în seminarii sau pe teren;
d) din exerciţii ştiinţifice şi misiuni speciale organizate şi ajutate de către Institut, publicîndu-se rezultatele studiilor într-un anuariu şi în eventuale monografii.
5. Personalul va fi compus din profesori şi lectori, plătiţi eventual din taxele
ascultătorilor şi din darurile şi subvenţiile ce se vor da acestui Institut. Pentru anumite chestiuni şi lucrări se poate face apel la profesori şi savanţi români şi străini
spre a ţine conferinţe în Institut.
6. Institutul va fi condus provizoriu de un consiliu format din iniţiatorii aici
subsemnaţi, iar după întreaga lui organizare de un director ales pe trei ani de consiliul profesoral.
7. Nici o condiţiune nu se cere pentru înscrierea la cursurile şi lucrările Institutului; se vor libera însă certificate anuale de ascultarea cursurilor şi de lucrările
făcute.

8. Institutul îşi va înr:epe activitatea la 1ianuar1914, potrivit cu un regulament
speciaJl.

N. Iorga, C. Murgoci, V. Pârvan
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(Neamul românesc, VIII, nr. 73, 21 nov. 1913, p. 1140-1142; separat sub titlul
Regulamentul InstitutuJui de studii sudost-europene2, Bucureşti, 1921. O versiune franceză în Bulletin de /'Institut pour l'etude de /'Europe sud-orientale,
Bucarest, I, nr. 1, janvier 1914, p. 24. Republicat în Vasile Pârvan, Scrieri, editate de
Al. Zub, Bucureşti, Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, 1981, p. 602-603).

1. Asupra activităţii dei;făşurate de Vasile Pârvan în cadrul acestui institut, vezi Al. Zub,
2.

Vasile Pârvan, efigia cărturarului, Iaşi, 1974, p. 196-200.
Semnat de trei inşi, textul a fost redactat probabil de V. Pârvan. Încercarea de a
impune forma Ost în loc de Est, neizbutită, se explică prin nevoia de a evita confuzia destul de curentă ce se făcea, din pricina asonanfei fonetice, între Est şi Vest.
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Nicolae Iorga

Ce este Sud-Estul european

.(. .. )Eu vreau să vorbesc despre ce este, şi nu numai sub un singur raport, ci sub toate raporturile, Sud-Estul european. Am oarecare drept a vă
vorbi de dânsul, şi iată de unde pleacă acest drept. Pe vremuri, s-a întemeiat
un Institut, acela în numele căruia vorbesc, un Institut al Sud-Estului european. Vremurile nu erau cele mai favorabile, dar îmi pennit a crede că oamenii
erau mult mai cuminţi decât acum. Şi iată unde se vede superioritatea timpului când s-a întemeiat Institutul Sud-Est European înainte de Marele Război. În
timpurile noastre, după ce se încheie un tratat de pace, oamenii se atacă şi se
provoacă de a doua zi (. .. ).
Când s-a întemeiat Institutul Sud-Est European(. .. ) am trimis telegrame
către toţi şefii de Stat dir Sud-Estul Europei, şi nu m-am mirat că mi-au răspuns
precum mă mir acum. Mi-au răspuns foarte frumos, şi telegramele acestea au
fost tipărite în Buletinul nostru, care a fost înlocuit prin Revista care acum este
veche şi destul de cunoscută. Pe atunci termenul acesta nu era curent, şi prin
urmare am oarecare merit că el s-a răspândit destul de mult.
Voi spune chiar de ce am ales acest termen. Era ca o opoziţie faţă de Estul
Europei. În Estul european este masa aceea mare a poporului rusesc, alcătuit
din elemente foarte variate care s-au topit în el. Ruşii Mari, care n-au nimic a
face cu Sud-Estul european decât dacă o doresc, şi lumea rusească mică, de
Ruteni, care aceştia au a face cu Sud-Estul european, deşi se găsesc puţintel
mai sus. Lumea aceasta msească este înainte de toate eurasiatică, definiţie dată
de multă vreme de cugetători ruşi, chiar şi înainte de Soviete.
Dar între Ruşi şi între Poloni am stabilit, cândva, o legătură, care nu vine
din prietenia dintre cele două formaţii de Stat, ci din cauza spaţiului în care
evoluează cele două pupoare. În regiunea aceasta de stepă sunt două forme
slave, din care una este pură: forma polonă, şi cealaltă nu este pură, şi aceasta înseamnă Ruşii de Răsărit. Aceştia reprezintă o tradiţie în legătură cu Bizanţul, pe când la Poloni este una în legătură cu Occidentul. De o parte este ortodoxia, de partea cealaltă este catolicismul; de o parte influenţele unui Răsărit
care merge până la Marea Extremului Orient, de alta este o viaţă culturală care
merge până în Fran~ şi se inspiră de atâtea ori din Italia, ca şi din această
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Franţă,

dar Ruşii n-au împrumutat ceva de la Apus decât în vremea Ecaterinei
a II-a, dacă se înlătură oarecari infiltraţii de stil în arhitectură prin secolul al
XVI-iea, ca în Palatul de Granit din Moscova. Este deci un duel între două
feluri de a înţelege rezolvarea politică a spaţiului care merge dincolo de Urali
şi se întinde în Asia.
Dincoace, în regiunea aşa-numită balcanică, - şi veţi vedea încă o dată de
ce nu pot accepta acest termen -, sunt alte conflicte, se urmăresc alte ţinte şi
alt viitor se deschide, unul în altă legătură cu alt Orient. Şi, de câte ori auzim
vorbindu-se de Orientul european de aici, - despre noi s-a zis că suntem la
porţile Orientului-, nu este aşa de jignitor cum s-a crezut pe vremuri.
Este adevărat că termenul acesta de Sud-Est european s-a răspândit, dar
nu este mai puţin adevărat că i se opune alt termen: acela de balcanic. Ideea
popoarelor balcanice ca o unitate este cu totul greşită. Şi aceasta din mai multe
motive. Un motiv este cel geografic, un altul motivul istoric şi un al treilea motivul de civilizaţie. Îmi voi permite să arăt motivele acestea.
În ce priveşte întâid motiv, eu cred că Iugoslavia nu este o ţară balcanică
şi că Grecia nu este şi nu poate fi o ţară balcanică.
Pentru că Grecii sunt înainte de toate un popor de ţ:ărm al Mării. Au
renunţat printr-o conventie care şi acum este inexplicabilă pentru mine, dar
nu este criticabilă, în mvrnentul de faţă, din cauza legăturilor noastre internaţionale, la prezenţa ki•· în Asia Mică, fără intenţia şi putinţa de a se mai
întoarce acolo, au renunţ::.t la anumite insule legate de Imperiul Otoman, dar
în toate timpurile ei au 1'1.:-·;t popor de coastă. Că li s-a adăugat un hinterland
în Tesalia, în Epir, în anumite regiuni macedonene, da, dar aceasta formează
un balast, nu în sensul r;i.1 al cuvântului, ci în sensul greutăţii care este necesară ca să aibă corabia L'r• anumit echilibru. Evident că Grecul se uită în toate
părţile unde vede Mare~· , care Mare îl duce oriunde, căci naţia şi astăzi, ca şi
în antichitate, e o na~ie de colonii. Cele mai frumoase două gazete greceşti se
tipăresc: una în Statei;:! 'Jnite, admirabil ilustrată, probabil trimisă de fostul
preot al comunităţii greceşti de aici, alta în Australia. Şi negustorii cei mai înstăriţi de la Adis-Abeba, înainte de a veni Italienii, erau Greci. Ce are a face
Bulgarul, mărginit I.a ţara lui, cu Grecul care iradiază în toate părţile?
Iar între Sârbi, între Croaţi şi între Sloveni este o legătură aşa de strânsă.
Totdeauna rasa f;-a uitac in partea occidentală. Noi vedem pe Sârbii de la
Belgrad, dar uităm pe Sârbii din Dalmaţia. În afară de acestea, dacă noi am
primit influenta occidentală prin corăbiile italiene, mai târziu, şi nu direct, prin
Poloni, mai puţin prin J.1deal, aşa încât a trebuit să vină secolul al XVIII-iea
pentru ca Apusul să pătn; ,1dă la noi ca element îndemnător către o civilizaţie
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mai înaltă în forma franceză, Sârbii au avut această influenţă, din fundul chiar
al evului mediu, prin Ragusa-Dubrovnic, şi o adevărată istorie iugoslavă ar
trebui să cuprindă o bună parte din viaţa naţională a neamului între zidurile
frumoase ale Ragusei. Poeţii italieni, străini de noi atqta vreme, când trebuiau
să ne fie atât de aproape, au intrat în sufletul poporului sârbesc pe această
cale. Deosebire de alfabet, de confesiune, ce au a face pe lângă schimburile
de cultură?
Ba, mai mult decât atât: nici Albania nu este o ţară balcanică, fiindcă e
legată de Munţii Pindului şi îndreptată către Vest.
De fapt, deci, aşa-numitul Balcan sunt două lumi total deosebite, fiindcă,
întocmai ca în Spania şi Portugalia, o ţară nu este a locului unde stă, ci a ţin
tei la care se uită. Precum Suedia se uită către Marea Baltică şi, astfel, e deosebită de Norvegia, care se uită către Ocean şi către Anglia, precum Spania,
care se uită la Marea Mediterană, e deosebită de Portugalia, care se uită la
Oceanul Atlantic şi se află sub o influenţă care vine din Anglia, tot aşa cine stă
în dreapta catenei care pleacă, spre Sud, din Alpi se uită către Marea Neagră
şi Arhipelag, iar cine stă de partea cealaltă se uită la Marea Adriatică şi are mult
mai multe legături cu Italia, pe când legăturile cu Marea Neagră şi cu Arhipelagul îi sunt total indiferente.
Prin urmare, nu e balcanică în totalitate decât Bulgaria, deşi ea însăşi n-a
ţinut să fie balcanică, idealul ei fiind să ajungă la Arhipelag, la Marea Neagră,
dar şi la Marea Adriatică. De fapt, nimeni n-a ţinut să rămână balcanic în acestă mărgenire balcanică, fiindcă ea este un loc închis, care nu duce la drumurile
cele mari ale lumii.
În ce ne priveşte pe noi, noi avem o triplă legătură cu Balcanii. Una
geografică, prin ceea ce se găseşte ca munte sub apele Dunării, la Porţile-de
Fier. A doua legătură stă în faptul că elementul nostru naţional este aşezat
până în Arhipelag şi, cu unele prelungiri de odinioară, şi în Asia Mică, precum se întinde la Nord până în dosul Cracoviei, unde Coralii de odinioară nu
erau decât vechi păstori care şi-au păstrat şi până acum arta populară de acelaşi caracter ca la noi. A treia legătură este Scitia Minoră, care a devenit
Dobrogea.
Aceasta este legătura cu Balcanii. Dar noi, fiind carpatici, nu putem fi balcanici. Nimeni dintre cei care ne numesc Balcanici nu se gândesc să ne ia
Carpaţii. Ce-ar fi să se numească popor al Alpilor Germanii de către El ba? Este
adevărat că termenul s-a răspândit, şi s-a ţinut aşa mult la termenul acesta,
încât nu este vorba numai de ţări şi popoare balcanice, ci de o naţiune balcanică pe care geografi şi istorici italieni o numesc Balcania.
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În afară de aceasta, dacă un popor este dominat de viitorul care se
deschide înaintea lui, de căile de uscat sau de apă pe care le posedă, în acelaşi timp el nu se poate desface niciodată de tradiţie, care trebuie căutată şi în
timpul cel mai îndepărtat.
(Fragment din conferinţa ţinută în 1940 pentru Institutul de Studii Sud-Est
Europene şi publicat în broşura Ce este Sud-Estul European, Bucureşti, 1940,
pp. 4-8.)

86
https://biblioteca-digitala.ro

Jovan Cvijic

La Peninsule balkanique
Introduction
Le Nom - Les Frontieres Septentrlonales

Les differents norns de la peninsule. - La chaîne centrale, Catena
mundi, Catena del Mondo. - La peninsule de l'Haernus ou des Balkans.
- Les vallees du Danube et de la Save, frontieres septentrionales. - Le
Karst et l'Istrie, dependances de la Peninsule.
La Peninsule des Balkans a change plusieurs fois de norn: plus souvent qu'aucune des grandes unites geographiques de !'Europe. Ces norns ont ete empruntes
aux civilisations different~s qui s'y sont developpees et aux grands empires qui s'y
sont succede. Ils correspondent aussi a une conception du relief de la Peninsule â
l'epoque classique.
Avant le XIXe siecle, on ne s'occupait guere que de l'histoire de l'antiquite et
des anciennes civilisations de ces regions. Les gens instruits, etant sous l'irnpression profonde de la civilisation hellenique, c'est le nom de Peninsule Hellenique
ou rneme de Peninsule Grecque qui prevalut. Les autres peuples, bien que plus
nombreux, etaient a peu pres ignores, et, malgre leur nombre, Ies Hellenes les
effa~aient presque completement. On disait parfois aussi: Peninsule Byzantine,
sous l'influence des etudes relatives a son histoire et a sa civilisation au MoyenAge. Ceux qui s'occupaient d'etudes rornaines l'appelerent parfois Peninsule
Romaine ou Peninsule Illyrienne, du nom de la province d'Illyricum et parce
qu'on supposait que Ies Yougoslaves (Slaves du Sud) occidentaux sont Ies descendants des anciens Illyriens.
En meme temps que de ces noms classiques ou tires de l'antiquite, quelques
geographes et cartographes de !'Occident se servirent de celui d' Empire Ottoman
d'Europe, ou de Turquie d'Europe, ou encore d 'Empire du Grand Turc. Au commencement du :xrxe siecle, et jusqu'au Congres de Berlin (1878), le nom de
Turquie d'Europe l'emporta sur tous Ies autres. II correspondait bien a la situation
politique ou s'etait trouvee cette region jusqu'au commencement du xrxe siecle;
presque toute la Peninsule appartenait alors a la Turquie. La Dalrnatie, successivement venitienne, autrichienne, fran~aise, puis de nouveau autrichienne, et le petit
Montenegro, seul Etat independant de la Peninsule, comptaient pour bien peu.
Mais, des Ies prernieres decades du XIxe siecle, la Serbie et la Grece apparaissent
sur Ies cartes. Ces deux Etate;, de creation recente, derangerent Ies conceptions des
87
https://biblioteca-digitala.ro

cartographes. Cest avec une repugnance evidente, en l'absence d'un aucre nom
general, qu'on donna encore a toute la Peninsule le nom de Turquie d'Europe. Elle
entrait cependant de plus en pli.is dans la sphere des interets europeens et se penetrait de la civilisation europeenne. Les explorateurs du debut du xixe siecle reconnurent que les peuples yougoslaves y etaient les plus nombreux, qu'ils n'avaient
aucune parente ethnique ni avec les Hellenes, ni avec les Romains ou Ies Byzantins
et qu'ils differaient des anciens Illyriens. Les premiers noms donnes â la Peninsule
ne correspondaient guere â cene conception nouvelle. On comprit qu'il fallait
renoncer aux noros classiques de Peninsule Hellenique, Byzantine, Romaine ou
Illyrienne, et aussi au nom politique de Turquie.
Cest au commencement du xixe siecle que, sous l'influence des idees geographiques de Humboldt et de Ritter, se manifesta la tendance a remplacer, dans
l'etude des contrees de la Terre, les divisions politiques ou historiques par des divisions basees sur des faits naturels. On choisit des noros correspondant aux principaux caracteres geographiques, surtout aux chaînes de montagnes. Mais, â cette
epoque, on connaissait mal le relief de la Peninsule. Des l'antiquite et jusqu'au
milieu du xixe siecle, on en eut une idee tres erronee. Au temps de Strabon et de
Ptolemee, on dessina sur les cartes et on decrivit dans les ouvrages geographiques
une chaîne de montagnes traversant la Peninsule sans solution de continuite de
l'Est a l'Ouest, de la mer Noire jusqu'aux Alpes. On l'appela â l'epoque de la Renaissance Catena mundi ou Catena de/ Mondo. Les explorateurs de la premiere
moitie du XlXe siecle la designaient sous le nom de Chaîne centrale (Centra/kette).
Elle separait Ies pays balkaniques du Midi, Grece, Macedoine, Thrace, des pays
septentrionaux, contrees inhospitalieres, froides, aux neiges abondantes et aux
gelees excessives, habitees, disaient les Hellenes, par les Barbares. La Chaîne Centrale constituait une barriere formidabie encre Ies concrees sauvages du Nord et Ies
terres policees du Midi. On ne s'aventurait au dela qu'avec horreur. Cette notion
classique du relief balkanique se perpetua sur la Table de Peutinger et sur les
autres itineraires de l'epoque romaine, malgre la connaissance, qui devenait alors
plus complete, de la partie septentrionale de la Peninsule. Elle se maintient dans
Ies livres de geographie et sur Ies cartes du Moyen-Age et particulierement sur
celles de la Renaissance. Mf:me plus tard, quand les grands traits du relief de toute
l'Europe·furent bien connJs, quand la nomenclature classique fut remplacee par
une nomenclature modeme ou nationale, on continua a dessiner une chaîne centrale sur les cartes de la Peninsule. Longtemps encore on conserva Ies vieux noros
classiques pour en designer les differents accidents de relief. Le nreud orographique central, la Sarplanina de la nomenclature nationale s'appela le Scardus.
La chaîne qui va de lâ jusqu'â la mer Noire fut designee sous les noros d'Orbelus,
de Rhodope et d' Haemus. Celle qui du Scardus va se rattacher aux Alpes porta les
noros de Rebii Montes, Albanus mons, Peone Alpes. Toutefois ces noros different
avec les cartes. Des le xv1e siecle, les cartographes italiens commencent â les remplacer par la nomenclaturF. nationale italianisee ou a Ies traduire en italien: Monte
Argentaro (montagnes Srehrnica et Kopaonik), Kostenazzo (Kostenac, dans les
Rhodopes), Kunovizza et d'autres encore.
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Ce n'est qu'apres le.> voyages d'exploration d'Ami Boue et de A. Viquesnel,
dans la premiere moitie du xixe siecle, qu'on commen~a a s'apercevoir que la
grande chaîne centrale n'existait pas et qu'au contraire, la Peninsule est coupee, du
Nord au Sud, non seulement par des gorges, rnais plus particulierement par la
depression Morava-Vardar, suivie aujourd'hui par le chemin de fer de Belgrade a
Salonique. li fallut un temps assez long pour que ces notions fussent generalement
acceptees et utilisees pai Ies cartographes. On rencontre jusqu'aux environs de
1870 des cartes geographiques portant encore la chaîne centrale.
C'est de cette conception erronee de chaîne centrale que provient le nom
actuel de Peninsule des Balkaos. La partie orientale de celte chaîne portait le nom
d'Haemus. Ce nom, apphque a des montagnes peu eloignees de Constantinople,
souvent mentionnees par Ies ecrivains classiques et byzantins, etait plus connu que
ceux qu'on donnait aux autres sections. Les explorateurs du commencement du
XIXe siecle apprirent QUl~ l'Haemus classique s'appelle actuellement Balkan. En
s'inspirant de la conception fausse de la chaîne centrale, le geographe A. Zeune
donna, en 1808, a la Penin~;ule le nom de Peninsule des Balkans, Balkanhalbinsel
ou Haemushalhinse/ ( Gea. Versuch einer wissenschaftlischen Erdbeschreibung,
Berlin, 1808).
Le nom de Balkan, at• lieu d'Haemus, n'est pas tout a fait exact. Ce nom signifie en turc montagne. L1 population turque de la partie orientale de la Peninsule
appelle Balkan, meme ai:jourd'hui, la partie orientale de l'ancien Haemus, la plus
basse et la plus insignifiar;te. II est tres probable qu'Ami Boue et les autres explorateurs ont entendu le terr:le de Balkans applique par leur escorte turque meme
aux parties centrales et occidentales de cette chaîne de montagnes, parce que Ies
Turcs designent chaque m.ontagne sous cette appellation de Balkan, quand ils n'en
connaissent pas le nom p;·~cis. Mais la population slave de ces contrees appelle ces
parties de l'ancien Haemus la Stara Pianina (la Vieille Montagne). C'est Ie seul nom
exact. Toutefois, le nom de Balkans est aujourd'hui admis presque universellement
comme nom de la chaînt: entiere, dans la litterature scientifique et sur Ies cartes.
Ainsi, le terme de Peninsule des Balkans est issu d'une conception erronee
du relief de la Peninsule. Le nom de la chaîne de montagnes, qui n'aurait du s'appliquer legitimement qu':l une section de Ia chaîne centrale, a servi a designer abusivement la chaîne entie;e. Mais ii est inutile de recriminer: le terme de Peninsule
des Balkans est, ainsi que celui de montagnes des Balkans, entre aujourd'hui dans
l'usage. II laisse l'impre:>sion, juste jusqu'a un certain point, d'avoir ete donne
d'apres le nom d'une des principales chaîne de la Peninsule. Les deux erreurs dont
il provient ont Ieur origine dans l'antiquite et la periode turque. Ces erreurs nous
mettent en contact avec l'histoire mouvementee de la Peninsule; elles donnent a
son nom un interet par~iculier. II y a, de par le monde, pas mal de noros geographiques errones; celui de la Peninsule des Balkans n'est pas unique. Pour ces
raisons, ii n'y a pas lieu d~ changer le nom de la Peninsule balkanique, comme le
font quelques geograph•!:> allemands (Th. Fischer, H. Wagner, K. Oestreich, etc.),
qui se servent du term~ impersonnel de Peninsule europeenne Sud-Orientale
(Sudost-europiiische Ha!binsel).
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La Peninsule balkanjque etant entouree a !'Est, au Sud et a l'Ouest par des
mers, ii ne reste â la delirniter qu'au Nord. Le Danube et la Save, dont Ies vallees
entaillent le bord meridional du bassin pannonien, constituent de bonnes frontieres au point de vue geographique. Mais des le confluent de la Kupa avec la Save,
vers l'Ouest, la limite septentrionale de la Peninsule est moins facile a detenniner.
On admet, en general, quc cette frontiere suit le cours de la Kupa pour se prolonger ensuite en ligne droite a travers les chaînes dinariques dans la direction de
Fiume (Rijeka), sur l'Adriatique. Cette limite est quelque peu factice. Elle ne comcide ni avec le relief, puisqu'elle traverse Ies chaînes dinariques, ni avec les faits
ethnographiques, puisqu'elle coupe en deux la masse du peuple serbo-croate, ni
avec la frontiere politique actuelle. 11 est â remarquer pourtant qu'elle fut autrefois
a peu pres la frontiere entre la Turquie et l'Autriche. 11 est â supposer que ce fait
ne fut pas sans influence sur Ies premieres delimitations.
II serait plus naturel de _prolonger la limite septentrionale de la peninsule,
meme en amant du confluent de la Kupa, par la vallee de la Save et de bassin de
Ljubljana (Laibach) jusqu'au point ou le systeme des montagnes dinariques se rattache aux Alpes. Vers l'Ouest, la frontiere est bien marquee par l'Isonzo (Sota).
Autour de bassin de Ljubljana et de la Save superieure, Ies plis alpins des
Karavanke, qui suivent la direction E.-0., se rencontrent avec Ies plis dinariques
orientes du N.-0. au S.-E. La cuvette de Ljubljana est un bassin d'effondrement qui
separe Ies Alpes du systeme dinarique. Cet ensemble montagneux, qui occupe
toute la partie occidentale de la Peninsule, appartiendrait dans ce cas en entier,
avec la Camiole, si caracteristique, et avec le Karst proprement dit, a la Peninsule
balkanique. La petite presqu'île d'Istrie qui, par sa nature karstique et son articulation, n'en est qu'une presqu'île secondaire, serait ainsi englobee dans ses limites.
Quoique cette de!imitation soit plus naturelle, la frontiere septentrionale
alpine de la Peninsule balkanique n'est pas pourtant aussi precise que celle des
presqu'îles des Pyrenees ou des Apennins. En outre, l'autre section de la frontiere
septentrionale, celle de la Save et du Danube, jusqu'aux Portes de Fer, coupe un
groupe ethnique homogene. Sur la rive gauche deces deux cours d'eau, dans le
bassin pannonique, en Croatie, en Slavonie, en Syrmie, dans la Ba~ka et le Banat,
les Serbo-Croates constituent la majorite ou, tout au moins, une partie importante
de la population. La Peninsule balkanique se soude dane completement aux terres adjacentes d'Europe. Au Nord, e!le participe aux palpitations des Etats voisins
et des provinces habitees par Ies memes populations au dela de la frontiere; bien
des elements nouveaux sont entres par la dans sa substance et dans sa vie.

0ovan Cvijit, La P<!ninsule ba/kanique. Geographie humaine, Paris, Armand
Colin, 1918, p. 1-7).
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Maria Todorova

The Balkans: From Discovery to Invention

Beyond and below what was once
Czechoslovakia /ie the deep Balkans.
They are, it has been said,
a sort of hell paved with the bad intentions
of the powersl.

By the beginning of the twentieth centucy Europe had added to its repertoire
of Schimpfw6rter, or disparagements, a new one which turned out to be more persistent than others with centuries old traditions. „Balkanization" not only had come
to denote the parcelization of large and viable politica! units but also had become
a synonym for a reversion to the tribal, the backward, the primitive, the barbarian.
In its !atest hypostasis, particularly in American academe, it has been completely
decontextualized and paradigmatically related to a variety of problems. 2 If European identity, as Agnes Heller has maintained, is characterized by .the recognition
of the accomplishment of others," then „the myth of Occident and Orient is nota
juxtaposition of civilization with barbarism but rather of one civilization with
another," and „European (Western) cultural identity has been conceived as both
echnocentric and anti-eth11ocentric."3 If Europe has produced not only racism but
also anti-racism, not only m,isogyny but also feminism, not only anti-Semitism but
also its repudiation, then what.can be termed „Balkanism" has not yet been coupled with its complementing and ennobling antithesis .
•Orientalism" was a.Jvanced by Edward Said to denote „the corporate institution for dealing with the Orient-dealing with it by making statements about it,
authorizing views of it, <lescribing it, by teaching it, settling it, ruling over it: in
short Orientalism [can be discussed and analyzed] as a Western style for dominating, restructuring, and having authority over the Orient."4 Particularly inspired by
Foucault, from whom he not only borrowed the term „discourse" but his focus on
the relationship of knowiedge to power,5 Said exposed the dangers of essentializing the „orient" as .other". Less attention in this respect has been paid to the essentialization (or, rather, self-essentialization) of the „west", as the hegemonic pair in
the dichotomy. Predictably, the response to Said's book was quite polarized: modernization cheoriscs and cLissical liberals were severely critical;6 however, there
was alsa serious and subtle epistemologica! critique, an attempt to avoid the
extremes and go beyond Said, and beyond orientalism.7 Studies of power and representation have alsa prc·g~·essed beyond FoucauJt.B
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Yet, despite distinguished and undistinguished objections, the place of „orientalism" in academic dictionaries is secured. Its continuing resonance is perhaps
best explained by the growing awareness of students of society and history „of the
role of their academic disciplines in the reproduction of pattems of domination. „9
What has been recognized „is that the critiques of colonialism have nat really led
to a reflection on the evoiution of knowledge that brings us into the post-colonial
(or neocolonial) present." 10 Nor have critiques of domination and dependence
outside the colonial context, as in the case of the Balkans.
But .Balkanism" is nat merely a sub-species of orientalism,11 an .orientalist
variation on a Balkan theme. "12 The absence of a colonial legacy (despite the often
exploited analogies) is not the only, nat even the main difference. „Balkanism"
evolved independently trom „Orientalism" and, in certain aspects, against or
despite it, partially because southeastern Europe (or the Balkans)l3 has been considered geopolitically distinct from the near or the middle east. Its Christianity
opposed it to Islam and fed the crusading potential of western Christendom.
Despite many depictions of its (Orthodox) Christianity as „oriental despotism,"
inherently non-European or non-western, still the boundary between Islam and
Christianity continued to be perceived as the principal one. Moreover, Balkan selfidentities constructed during the nineteenth and twentieth centuries were invariably opposed to „oriental others": geographical neighbors, e.g. the Ottoman
Empire and Turkey, as wel] as regions within the area itself and portions of one's
own historical past (usuall~: the Ottoman period and the Ottoman legacy). 14 Here,
I will focus exclusively on the first of these two sides of Balkanism: its construction
from the outside.
Geographically inextricable from Europe, yet culturally constructed as .the
other", the Balkans became, intime, the object of a number of extemalized politica!, ideological and cultU'.<ll frustrations and have served as a repository of negative characteristics agains1: ;vhich a positive and self-congratulatory image of the
„European" and „the west" .ims been constructed. Balkanism conveniently exempted „the wesc" from charges of racism, colonialism, Eurocentrism and Christian
intolerance: the Balkans, after all, are in Europe, they are white and they are predominantly Christian.
The „civilized world' (as Europe outside the Balkans and North America have
proclaimed themselves) 1 ~ was first distressed nat simply by events in the area but
by area itself during the i:.Jalkan wars (1912-1913). News of the barbarities committed on this distant European peninsula came flooding in and challenged the peace
movements which were .~;aining strength and becoming institutionalized. The
Carnegie Endowment for I. „.ternational Peace established a commission (eight well
known politicians, profes5•jfS and joumalists from France, the United States, Great
Britain, Russia, Germany ! rid Austria-Hungary) .to inquire into the causes and conduct of the Balkan wars."''' Their report, published in 1914,17 considers in detail
the historical roots of tht~ Balkan conflict, presents the points of view and aspirations of the differcnt be.lhgerents, as well as the economic, social and moral con-
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sequences of the wars, arid their relatl6n to intemational law. It includes an introduction by Baron d'Estoumelle de Constant reiterating the main principles of the
peace movement: „Let us repeat, for the benefit of those who accuse us of 'bleating for peace at any price,' what we have always maintained: War rather than slavery; Arbitration rather than war; Conciliation rather than arbitration."18 De Constant
alsa differentiated between the first and the second Balkan wars; the first was
defensive and a war of independence, .the supreme protest against violence, and
generally the protest of the weak against the strong. . . and for this reason it was
glorious and popular throughoutthe civilized world. 11 19 The second, however, was
a predatory war in which „both victor and vanquished lase morally and materially.11 But both „finally sacri.fked treasures of riches; lives, and heroism. We cannot
authenticate these sacrifices without protesting, without denouncing their cost and
their danger for the futurc. 11 20 While nat optimistic about the immediate politica!
future of the region, the commission concluded:
What then îs the duty of the cîvilized world în the Balkans? ... lt is clear în the
first place that they should cease to exploit these nations for gain. They should
encourage them LO make arbîtration treatîes and insist upon their keeping them.
They should set a good example by seeking a judicial settlement of all înternatîonal dîsputes. 21

De Constant himself reiterated:
The real cul~·rits în thîs long list of executions, assassinations, drownings,
burnings, massacres and atrocities furnished ·by aur report, are nat, we repeat,
the Balkan peopl :.~. Here pity must conquer indignation. Do nat let us condemn
the victims ... Tht• real culprits are those who by interest or înclination, declaring
. that war îs înevil'!ble, end by making ît so, assertîng that they are powerless to
prevent it. 22

In 1993; instead of 12 unching a fact~finding mission, the Camegie Endowment
satisfied itself with reprinring the „Report of the Intemational Commission to
Inquire into the Causes and Conduct of the Balkan Wars," preceding that title with
a gratuitous caption, „Tht! Other Balkan Wars."23 Alsa added is an introduction by
George Kennan, ambassador to the Soviet Union in the 1950s and to Yugoslavia in
the 1960s, best known a~. the padre padrone of the US policy of containment visa-vis the USSR. Entitled „The Balkan Crises: 1913 and 1993,"24 this introduction is
in turn preceded by a t'.vo-page preface by the president of the Camegie
Endowment, Morton Abramowitz, which recounts his almost serendipitous idea to
reopen the 80-year-old ·report. It convinced him .that others should alsa have the
opportunity to read it. It is a document with many stories to tell us in this twilight
decade of the twentieth century, when yet again a conflict in the Balkans torments
Europe and the conscie1•0.! of the intemational community. 11 25 Abramowitz considers Kennan the persor, tn best bridge the two events and instruct the conscience
of the international community (which seems to have been tormented primarily by
the Balkans throughout :he twentieth century). We „all now benefit from his
insight, his sure sense of l,,;story, and his felicitous style."26
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Kennan's introduction/article begins with praise of peace movements in the
Unites States, England and northern Europe which sought to create new legal
codes of international behavior. Although the initiative for an international conference on disarmament came from the Russian Tsar Nicholas II, it was .imrnature
dilettantism, ... elaborated by the characteristic confusions of the Russian governmental establishment of the time, ... nat a serious one."27 And although it was nat
serious, it was .seized upon with enthusiasm" by the proponents of peace who
convoked the two Hague Peace Conferences and other intemational initiatives.
Having sep3rated the serious men from the dilletant boys, thus retrospectively
essentializing cald war dichotomies, the introduction describes the historical context of the turn of the century, the outbreak of the Balkan wars and report of the
Carnegie commission which follows.
The importance of this report for the world of 1993 lies prîmarily în the light

it casts on the excruciating situation prevailing today in the same Balkan world
wîth whîch it dealt. The greatest value of the report îs to reveal to people of thîs
age how much of today's problem has deep roots and how much does noe. 28

Confirming thus his belief in the maxim „Historia est magistra vitae, "the second part of Kennan's introduction analyzes analogies with the past and the lessons
of these analogies, its approach indicated by the slip „the same Balkan world. 29
The newly created Balkan states are sumrned up as monarchies whose leaders
were „as arule, somewhat more moderate and thoughtful than their subjects. Their
powers were usually disputed by inexperienced and unruly parliamentary bodies"30 - leaving one to wonder which was the rule and who were the exceptions.
The Bulgarian Tsar Ferdinand, .Foxy Ferdinand," plunged his country into the second Balkan war, despice better advice, to achieve his wild ambitions (nat Balkan,
but central European, more particularly, Saxe-Coburg-Gothan) to enter Constantinople as victor; he accompli.~hed the loss of his crown and the unruly parliamentary
body ruled that he was n~\ er to set foot in Bulgaria again. The .moderate" Milan
Obrenovich involved anG humiliated Serbia in a war with Bulgaria in 1885;31 and
Kennan could have used I.he bloody assassination of the last pathetic Obrenovich,
Alexander, in 1903, to illustrate typical Balkan violence, had he not been of royal
birth.32 Finally, the Hohen:~ollem-Sigmaringen dynasty of Romania was moderation incarnate, especially tl:.e soap-opera Carol II, whose mother was the beautiful
Queen Marie, a „regular, rc5ular, regular, regular royal queen" according to a caption in a 1924 Time,33 the :avorite grand-daughter of Victoria and an intimate friend
of the Waldorf Astors.34
On the other hand, the explanation for the Balkan irredenta, for dreams of
glory and territorial expu·.~>ion, is summarized in one sentence: „lt was hard for
people who had recentl) ;1chieved so much, to know where to stop. „35 No mention that recent Balkan upstarts, under the .moderate" guidance of mostly German
princelings, were em ul<:ting the .,frugal" imperial behavior of their western
European models. Criticai -:>f the original report in that „there was no attempt to
analyze the politica] motivations of the various govemments participating in the
11
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wars,"36 Kennan's introduction nonetheless sums up his view ofthe reasons for the
Balkan wars:
The strongest motivating fac;tor involved in the Balkan wars was not religion
but aggressive nationalism. Buf that nationalism, as it manifested itc;elf on the
field of battle, drew on deeper"traits of character inherited, presumably, from a
distant tribal past. .. And soit remains today ... What we are up against is the sad
fact that developmcnts of those earlier ages, not only those of the Turkish domination but of earlier ones as well, had the effect of thrusting into the southeastern reaches of the European c.'Qntinent a salient of non-European civilization
which has continu_ed to the present day to preserve many of its non-European
characteristics.37
Had Kennan's essay introduced the original report, written a whole year
before the outbreak of World War I, one could empathize with its moral outrage
even while overlooking its conceptual inaccuracies: at the time, it seemed that with
little effort the belle epoque would endure forever. Kennan, on the other hand, had
full knowledge of the butcheries of two world wars. And although at least technically it is indisputable that the spark for the power-keg came from the Balkans,
very few serious historians would claim that they were the cause of WorldWar I.3 8
Perhaps because the Balkans were comparatively late and reluctantly involved in
World War II, Kennan does nat even mention it: "Well, here we are in 1993. Eighty
years of tremendous chafl ge in the remainder of Europe and of further intemecine
strife in the Balkans thernselves have done little to alter the problem this geographic region presents for Europe."39
Indeed, chere is so.nething distinctly non-European in the dimensions of
Balkan slaughters. After World War II, it is ethnocentric at least to state that „these
states of mind [animosities] are nat peculiar to the Balkan people, ... they can be
encountered among other European peoples as well ... But all these distinctions
are relative ones. It is the llndue predominance among the Balkan peoples of these
particular qualities, and others that might have been mentioned."40 One is tempted to ask whether the Holocaust resulted from a .due" or „undue" predominance
of barbarity. Certainly the Holocaust occurred fifty years ago, but the two Balkan
wars were even earlier; b..:sides, Kennan wrote his essay only a year after the .neat
and clean" Gulf war operation during which there were twice as many casualties
as incurred by all sides during the two Balkan wars.41 Whether the Balkans are
non-European or nat may bea rnatter of academic and politica! debate, but the
area certainly has no monopoly on barbarity.
It is not rny intention merely to express moral outrage at somebody else's
moral outrage. My question is: how does one explain the persistence of such a
frozen image of the Balkan~? While historians are well aware that dramatic changes
have occurred on the peninsula, their discourse on the Balkans as a geographic/cultural entity is overv:helmed by a discourse utilizing the construct as a powerful symbol conveniently located outside historical time. And this usage itself is
the product of nearly two centuries of evolution. How could a geographical appel-
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lation be transformed into one of the mast powerful pejorative designations in history, international relations, politica! science and, nowadays, general intellectual
discourse? There seem to be three reasons which I will discuss in turn: first, innocent inaccuracies have resulted from imperfect geographical knowledge, transmitted by tradition. Second, this purely geographical appellation was later saturated
with politica!, social, cultural and ideological overtones so that by the turn of the
century „Balkan" had pejorative implications. Third, the complete dissociation of
the designation from its object occurred and a further evolution of pejorative usage
resulted. Commensurately there occurred the reverse and retroactive ascription of
the pejorative designation to the geographical area (particularly after 1989).
Only during the late eighteenth and nineteenth centuries did west Europeans
become aware that the European possessions of the Ottoman Empire had a distinct
physiognomy of their own and merited attention other than as mere Ottoman
provinces or as archeological sites. On the one hand, commerce between western
Europe, primarily Great Britain and France, was increasing; there was continuing
interest in the monuments of classical antiquity; and the napoleonic wars had
deterred travelers from visiting western Europe and the western Mediterranean
(especially in the case of the Grand Taur) and induced them to visit „the east". On
the other hand, the intensifying activities of the Balkan populations for politica!
sovereignty during the eighteenth and nineteenth centuries attracted attention to
populations which had been hitherto subsumed under the undifferentiated title of
Ottoman or Turkish Christians. Views of the area were colored by romanticism
and/or Realpolitik, resulting in polarized advocacy or demonization of these populations. Philhellenism swept Europe in the 1820s, followed by disillusionrnent
with realities; Turkophilia and Slavophobia were in vogue, together with the mirror-image phenomena of T..irkophobia (or rather Islamophobia) and Slavophilism
as direct functions of great power politics, and specifically nineteenth century attitudes towards Russia.
While travel literature: was a fashionable genre throughout eighteenth and
nineteenth centuries Europe, there is no doubt that travelers' accounts were the
preferred reading after nm els in Britain. They represented an important portion of
English litera ture and, "alt 1-iough the litera ture of travel is nat the highest kind, and
indeed cannot be called a distinct branch of literature, yet a history of English literature rightly assigns a space apart to such books, because this kind of writing,
perhaps more than any other, both expresses and influences national predilections
and national character."42 Obviously, geographical discovery was going hand in
hand with a simultan.eous invention of the region and the two processes are, in
face, inseparable.
In 1794 the „wrecks of ancient grandeur" led John Morritt, then freshly out of
Cambridge, across Europe to Constantinople, and from there to Troy, Mount Athos
and Athens. After g•.Jing through the Shipka Pass, he described his feelings in a letter to his sister: „we were approaching classic ground. We slept at the foot of a
mountain, which vve crossed the next day, which separates Bulgaria from Romania
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(the ancient Thrace), and vvhich, though now deba!ied by the riame of Bal.Kan, is
no less a personage than the ancient Haemus: "43 Certainly i:his „Levant lunatic" and
future prominent member of the Society of Dilettanti must have been irritated by
any reminder of the present on „classic ground"; yet the later accretions were duly
recorded. This was one of the very first times that ·the mountain chain dividing
Bulgaria from east to west and running parallel to' the Dartube \Vas called .Balkan",
Turkish for „wooded mountain."
Practically all previous travelers, including Edward Browrt, who published his
popular and influential „Brief Account of Some Travels in Diverse Parts of Europe"
in 1669, had used only the ancient term „Haemus."44 Brown malntained, following
ancient authors, that the mountain chain continued to the west, separating Serbia
from Macedonia, and that, under different names, the Haemus stretched between
Pontus Euxinus (the Black Sea) and the Adriatic.45 From the early nineteenth century on, „Haemus" and „Balkan" were used interchangeably; 46 after the 1820s
"Balkan" became the preferred although not yet exclusive term. 47 In 1827 Robert
Walsh repeated the earlier error that the Haemus stretched for over 500 miles,
beginning at the Bay of Venice and reaching the Black Sea; now, he added, this
chain was call ed „Balkan," which meant .difficult mountain. „4s Nat until 1827 was
„Balkan" used to refer to the whole peninsula, when Walsh mentioned that the
bishops in this region were always Greeks who used Greek as the liturgica! language exclusively in the s·.Juthern parts and predominantly in the northern parts of
!:he Balkans.49 Still, the region was commonly called the nHellenic peninsula,"
.Greek peninsula," „Illyrian peninsula," „Roman peninsula," „Byzantine peninsula," „Thrace," etc., evoking its ancient or medieval past. Until the Congress of Berlin
in 1878, the increasingly frequent designations were „European Turkey," „Turkeyin-Europe," „Ottoman Empire in Europe," .(European) Levant" and, after the turn
of the century, „South-Slavic peninsula", „Southeasteuropean peninsula," (part oD
„Mediterranean Europe," (part of) „Danubian Europe," (part of) „Eastern Europe,"
.Southeastern Europe". For the Ortoman rulers the region was „Rum-eli," - Rumelia - literally „the land c,f the Romans," i.e., of the Greeks.50 Although Morritt's
classically conditioned ears had been offended by the sound of „Balkan," the
descriptions of the area dating from the sixteenth, seventeenth, eighteenth and
most of the nineteenth centuiy 'are non-judgmental and matter of fact.
The reason why „Balkan" became one of the mast often used designations
(alongside southeastem Europe) has little to do with precise geography.5 1 The
German geographer August Zeune was the first to use the term „Balkan peninsula"
(Balkanhalbeiland) in 1809: „ln the north this Balkan peninsula is divided from the
rest of Europeby the•IQ!!g.mountain chain of the Balkans, or the forrner Albanus,
Scardus, Haemus, which, to. ·the northwest, joins the Alps in the small lstrian peninsula, and to the east fades away into the Black Sea in two branches."52 In the 1830s,
as a resuit of his exped;tiuns, the French geologist and geographer Ami Boue
authoritatively and definitively corrected this perception.53 However, by the turn of
the century Balkan penin~ula" or simply .Balkans" was increasingly used and had
0
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established itself with a politica! rather than a geographical connotation.54 In 1922
the Serbian geographer ]avan Cvijic, much as he was aware of the incorrect
employment of the term, used it himself in his important work on the peninsula.55

By the clase of the nineteenth century there were in place two patterns of
perception of the Balkans which, for lack of a better definition, can be termed
loosely the aristocratic and the bourgeois.105 They were transmitted throughout
the following periods and perpetuated, sometimes literally, sometirnes in a modified form, often intertwined, by consecutive generations. While the Macedonian
question had contributed to the reputation of the peninsula as a turbulent region,
it was during the Balkan wars and World War I that „balkanization" was coined,
conclusively sealing a negative image for the area. A new feature, however, was
added to this image: violence. Western Europeans had always proclaimed horror
at apparently „eastem" barbarities, especially impaling. This punishment was
reported by practically all travelers; 106 and its exoticism fired morose western
imagination - as a resuit of which Vlad Ţepeş 107 was transformed into the immortal figure of Dracula. Yet, early descriptions did nat reflect a self-perceived moral
superiority and never attnbuted atrocities in the region to inherent genetic defects.
Violence as the Leitmotiv of the Balkans is a, strictly speaking post-Balkan wars
phenomenon. According to Rebecca West:
Violence wa~. indeed, all I knew of the Balkans: all I knew of the South
Slavs. I derived rhe knowledge from memories of my earliest interest in
Liberalism, of leilvt:s fallen from this jungle of pamphlets, tied up with string in
the dustiest corneîs of junk-shops, and later from the prejudices of the French,
who use the word ,,Balkan" as a term of abuse, meaning a rastaquouere type of
barbarian. 108

Another facet which J-.ad seasoned in nineteenth century thinking was added
to „Balkan" during the inţeiwar period: the racial. An apprentice of Gobineau and
Chamberlain, to mencion but a few of the founding fathers of racism, Hermann,
Graf von Keyserling, was an influential figure in the philosophy of self-knowledge
and cultural psychology, ar.::iund whom a school was formed (Schule der Weisheit)
in Darmstadt in the 1920s '.tlmed at bringing people through creative knowledge to
self-anainmenc. In 1928 :1{: published "Das Spektrum Europa," which was published in translation as „E J rope" in the United States; 109 of his twelve chapters, one
is devoted to the Balkans:
What is the sip1ificance of the Balkans to us who live in other lands? ... Why
is it that the wor·.' Balkanization" is almost always righdy understood and rightly applied? ... A; far as I can see, its symbolic sense may best be apprehended
from two startin 3-points; the first is the generally accepted statement that the
Balkans are the powdermagazine of Europe. The second is the fact of a peculiarly elementa) and irreconcilable racial enmity.110
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Having provided lengthy descriptions of the Greeks, the Romanians and the
Turks (the Serbs, Bulgarians and Albanians were .primitive warrior and robber
races" not worthy of atterition), Keyserling summarized the Balkans:
The Balkans of today arc nothing but a caricature of the Balkans of ancient
times. The spirit of che Balkans as such is the spirit of eterna! strife. Inhabited as
they are by primitive races, they present the primai picture of the primai stuggle
between the one and the all. In the case of the highly gifted and highly educated nations and individuals, this picture emerges as the spirit of the agon. But the
earth-spirit of the Balkans as such is the primai formative power.111
The same year, 192~. saw the American translation of a Swedish book which
had appeared in Stockhoim in 1927.112 The author, Marcus Ehrenpreis, who traversed the Balkans, Egypt and the Holy Land in quest of .the soul of the East," was
criticai of his co-passengers who had „leamt nothing" and had brought back only
their precious possessions, photographs and big hotel bills ... This is not the
way to visit the Orirnt! If you would win something of the soul of the East do not
approach it as you would a strange country but as if you were returning home to yourself ... Do not go condescending as a bringer of civilization, but as a disciple, humbly and receptively.113
This spirit was conspicuously absent from his first chapter, 11 Across the New
Balkans":
The Orient is already in evidence at the Masaryk railway station in Prague.
Not the real Orient of the Azhar at Cairo or the one of Haifa's street cafes, but that
variant of the East known as Levantinism; a something, elusive of definition - the
body of the East L-·ut without its spirit. It is a crumbling Orient, a traitorous deserter from itself, witliout fez, without veil, without Koran: it is an artificial, trumpery
New Orient which has deliberately broken with its past and renounced its
ancient heritage .114
The description of t'1e inhabitants of this Levant (as contrasted to the „true
East") bears witness to thei{ racial degeneration:
There is som~·i:lii.ng eccentric in their conduct, they are overloud, too sudden,
tao eager ... Odd•:>r, incredible individuals appear on all sides - low foreheads,
sodden eyes, pro~ruding ears, thick underlips ... The Levantine type in the areas
between the Balbr..s and the Mediterranean is, psychologically and socially, truly
a "wavering form, ·• a composite of Easterner and Westemer, multilingual, cunning,
superficial, unrelUile, materialistic and, above all, without tradition. This absence
of tradition seems te account for the low intellectual and, to a certain extent moral,
quality of the Lev·mtines ... Ina spiritual sense these creatures are homeless; they
are no longer Ori.~ntals nor yet Europeans. They have not freed themselves from
the vices of the E:ir.t nor acquired any of the virtues of the West.115
In both Keyserling's a '.1d Ehrenpreis's works the former dichotomy between
gentlemanly overlords a11d cringing subjects has found a theoretical rationalization: the inhabitants of thc~ Ualkans as „crossbreeds" are racially and culturally inferior, not only to western i.uropeans but also to the oriental other.
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Of course, the shots of Gavrilo Princip, which signaled the outbreak of World
War I, have left an indelible mark an practically all assessments of the region. John
Gunther's immensely popular „lnside Europe" thus summarized American feelings:
lt i:; an intolerable affront to human and politica) nature that these wretched
and unhappy little countries in the Balkan peninsula can, and do, have quarrels
that cause world wars. Some hundred and fifty thousand young Americans <lied
because of an event in 1914 in a mud-caked primitive village, Sarajevo.
Loathsome and almost obscene snarls in Balkan politics, hardly intelligible to a
Western reader, are still vital to the peace of Europe, and perhaps the wor(d.116
This section of the book was reprinted even after the outbreak of World War
II. Is it possible that Hitler's snarls in German politics were more intelligible to
readers because they were western? Admittedly, it would bea difficult step to take
to assert that even World War II can be blamed on the Balkans. But, after fifty
years, someone finally tc•ok chat step: Robert Kaplan, who openly aspires to
become the Dame Rebecca West of the 1990s, maintained in .Balkan Ghosts" that
„Nazism, for instance, can claim Balkan origins. Amang the flophouses of Vienna,
a breeding ground of ethnic resentments clase to the southem Slavic world, Hitler
learned howto hate so infectiously."117
During the interwar period there was significant academic research on the
Balkans, primarily in Germany, and several Balkan institutes were founded in the
region.llH After 1918, however, usage of the designation „Balkan peninsula"
became less common bec:iuse of its geographic inadequacy and because it was
value laden. According to Mathias Bernath, „Southeastern Europe" was to become
the „neutral, non-politica! and non-ideological concept which, moreover, abolished the standing historic.il-political dichotomy between the Danubian monarchy
and the Ottoman Balkans chat had become irrelevant."119 During the 1930s and
1940s, however, „Si.idosteuropa" was adopted by the nazisto become Wirtschajisraum Grossdeutschland Sudost in their new order.120
And finally, a new facet of the image of the Balkans was added after World
War II when a new demon, a new other, communism, was grafted anto it, one
which exempted two of tl:e mast important representatives of the Balkan Kulturraum, Greece and Turkey. Since the 1970s discussions on the identity of (east)
central Europe have increased and have become increasingly vociferous.121
Ideologists seeking to rationalize and legitimize emancipatory breaks from the
tutelage of the Soviet Union have viewed the region in terms of opposites, e.g.
between CathoJ.ic and Orthodox, Byzantium and the west. East central Europe has
been relegated to the nebulous realm of „Western values" while the Balkans with
Russia are, if nat strictly Asian, then semi-Asian, „Halb-Asien," .Savage Europe,"
„The Other Europe" 122 or the newly coined and ostensibly neutral „Eurasia". In his
present incarn·.ition as a politician, Vaclav Havel argued for a non-inclusive policy
on the part of NATO using the terminology of civilizational fault lines:
If ... NATO is te remain functional, it cannot suddenly open iL'i doors to anyone at all. The C.:.!ch Repuhlic, Hungary, Poland and Slovakia - and Austria
„
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and Slovenia as well - dearly belong to the western sphere of European civilization. They espouse its values and draw on the same traditions. Moreover, the
contiguous and stable Central European belt borders both on the traditionally
agitated Balkans and the great Eurasian area, where democracy and market
economies are only slowly and painfully breaking away toward their fulfillment.123

Former Secretary of State Laurence Eagleburger, who does not have a previous incamation as an intellectual, made the sarne point: addressing the responsibilities and credibility of f\lA TO in connection with the Bosnian crisis, he stated that
the organization should be very much alive and should include Poland, Hungary
and the Czech Republic (apparently not Slovakia) "so that there is a clear message
who should be in and w~i.o out."124 Current discourse on the Balkans, when the
overexpansion of European institutions endangers the exclusiveness of the privileged club, is thus perfec:ly clear.
To come full circle and link the Kennan prelude with a Kennan coda, his
piece becomes intelligible only in the light of this „clear message." What one can
hear in it are motifs of a distinct and well known melody of an earlier period with
some fresh improvisation:;. ~t is an American patrician version of the old aristocratic
European paradigm garn;~ned with nineteenth century Victorian righteousness. It
manifests an evolutionary belief in the superiority of orderly civilization over barbarity, archaic predisposi:ions, backwardness, petty squabbles, unconforming and
unpredictable behavior, Î'c!„ „tribalism." Kennan's use of „tribal" relegates the
Balkans to a lower civilizati.onal category, one to which Africans are usually relegated. Africa and Asia have been classified by Elie Kedourie, according to their
alleged poli tical tradition, as the legacy of tribal rule and the legacy of Oriental
despotism.125 Tribal society's central feature is its primitiveness, lack of complexity and, implicitly, weaknf·ss. When confronted "with the demand of modemization
for a sophisticated systern of law and politica! representation, it merely collapses
into tyranny"; 126 moreover, this is an „oriental" tyranny which entails intrinsic passivity, incompatible with initiative and enterprise. Such classification of peoples
according to notions of (~:ocial and technological) complexity and activity is a fundamental principie of an 'n:perial discourse which has been inherited prirnarily by
the press. 1 27 It alsa preclt:dcs any responsibility or simply empathy which the „civilized world" might otherwise bestow on more "reasonable" people. Thus, responding to the question .wbat is to be done?" Kennan's introduction concludes that
„no one - no particular country and no group of countries - wants, or should be
expected to occupy the entire distracted Balkan region, to subdue its excited peoples, and to hold them in l)rder until they calm down and begin to look at their
problems in a more orderly way."128
Current discourse an the Balkans also reflects a shift in western policy toward
Turkey. Before the twentieth century there was an ambiguous attitude toward the
Turks: while there was a perhaps unconscious empathy with the ruler, there was
alsa sympathy for fellow Christians, although this was not necessarily reflected in
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official policies, ar least in Britain. Britain in particular was anti-Russian and considered itself compelled tu uphold the Ortoman Empire as an ally and as a barrier
against further southern and eastern Russian expansion. This geopolitica! configuration was in many ways inherited by the United States, and Turkey became an
important element in the cold war anti-Soviet alliance. But there was no longer any
ambiguity: the Balkans were no Jonger Christian but communist. Additionally,
since World War II it has become illegitirnate to criticize any society, including
Turkey, for being non-white, non-Christian or non-European. Kennan's introduction accorclingly downplays the role of the Ottoman Empire and the Turks in the
Balkans: current problems stern from their .distant tribal past," and have roots that
,,reach back, clearly, not :mly ioto the centuries of Turkish domination" but are
„developments of those earlier ages, not only those of the Turkish domination but
of earlier ones as well." Fimlly, „one must not be too hard on the Turks"; after all,
„in a sense, there was more peace when [the Balkans] were still under Turkish rule
than there was after they gained their independence. (That it not to say that the
Turkish rule was in al! other respects superior to what came after.)"129
It is valid to re-assess empires, including the last multi-national empire, the
Soviet.130 Epithets such as „anomalous" for empires will probably fall ioto disuse in
academic writing.131 And it is certainly nor valid for Balkan politicians and intellectuals to use the Ottoman Empire and Turkey as scapegoars for all their misfortunes
and misconduct, to attempt to define themselves against a demonized other, in this
case very literally to resort to orientalism.132 But Kennan has essentialized the
Balkans: he has transformed Herder's Balkan .Volksgeist" into Kaplan's .Balkan
ghosts." Roland Barthes remarked that collective representations and mentalities
can be frozen, kept stagnant by power, the press and reigning values. 133 David
Spurr has shown, in the c~.e of the third world, that while the press continues to
cling to normative views r:f civilization formed during the colonial era, antluopology and cultural criticism have questioned the consequences of such views.134
Such questioning has not oeen directed at the Balkans, possibly because their noncolonial status has left tlwn out of the sphere of interest of postcolonial critique
and cultural criticism, and because Balkan, and în general European, anthropology has been somewhat marginal to the field.135
If Kennan is conrext Jalized in what I have described as an imperial geopolitica! continuity, he wHl not te seen (or, at least, not seen only) as a hostage of a tradition of stereotypes. Certahly, he is in the same relationship with „Balkanist" texts
that all readers, according f,) Wolfgang Iser, are with al! written texts. A text, in his
formulation, is bLi.cketed off from the world it represents and „what is within the
brackets is separated from the reality in which it is normally embedded." There is
a continuai oscitlation between both worlds that produces a two-fold doubling one affecting th e recipient, ~he other the world of the text itse!f.136 While this duality serves to aestheticize tictionality in literature because it is an essentially staged
discourse, fiction in philosciphical (or other) discourse remains veiled and, therefore, can be ::ubject to rult.c> of practicai application, can be designed for a specif102
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ic purpose, in a word, can be falsified. 137 Indeed, „the challenge of orientalism is

precisely the challenge of a discursive formation that has complicated extratextual
and nondiscursive implications and consequences."138 One might alsa add
sources. From tllis perspective Kennan is an important architect as well as porteparo/e of power-politics. Authority and authorities may consciously and deliberately shape representation or appropriate existing types of representation for politica! expediency. In Iser's terms, this is an „intention-led mobilization" on the part
of the activator.139 Kennan is thus an example of one at an intersection, or in the
midst of a complex and dialectica! chain reaction, between knowledge as power,
of „discourse as a violence we do to things or, at all events, as a practice that we
impose on them."140 This is also a configuration where (politica!) power yields
knowledge; for the two are „rigorously indivisible."141 In the field of social psychology, John French and Bertram Raven have differentiated six bases of social
power: coercive, reward, legitimate, reference, expert and informational power. 142
Expert power is based on the perception, on the part of the target, i.e., audience
and readership, that the agent possesses superior power and ability; informational
power depends entirely 0n the quality of the message, its persuasiveness and the
logic of its argumentation. The expert power and informational power that a persan such as Kennan exe!ts is enhanced by, and at the same time bears a double
responsibility because of, the dual target of his agency: policy-makers and the public. Faced with stark politica! realities, and working within the confines and with
the modest means of academe, one can hope only to subvert the informative power of expert authority.
The Balkans have bem ill served by discovery and invention. Balkanism and
its subject are imprisoned în a field of discourse în which .Balkans" îs paired în
opposition to „West" and „Europe", while „Balkanism" is the dark other of „western civilization." When the Balkans were part of the scatter pattern of invective
aimed at the east and „Orientalism" was the other necessary for the self-essentializing „West" and „Europe", there existed the prospect of their rediscovery in a positive fashion. With the rediscovery of the east and orientalism as independent
semantic values, the Balkans are Ieft in Europe's thrall, anti-civilization, alter ego,
the dark side within.
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Elena Zamfrresa1

4.1 The Balkans: Central Europe's Southem Zone

Up to 1989, the exclusion of the Balkans from the map of Central Europe was
by no means standard.
Two recent historical atlases - a French Atlas des peuples de /'Europe cent'rafel22 0991), and Magt.x:si's already quoted Historical Atlas of East Central
Europe 0993) -, make equally clear that: (a) the post-Cald War Central Europe is
larger than the „contracted" Central Europe, in any of its forms (chat is, the Visegrad
countries or the Western Christian Central Europe); (b) the Balkans are part and
parcei of the latter.
Recognizing the lack t f consensus regarding the name and extent of the territory defined by him as „E~ sr Central Europe", Paul Robert Magocsi, the author of the
American atbs, adds chat . there is no agreement on how to subdivide the area into
geographic zones."123 His own solution is to accept „the notion that rivers can serve
as borders of geographic:I :.mits."124 As a resuit, he advances a detailed picture of
the natural borders that ci:cumscribe the three zones of (East) Central Europe,
called by him: the northern ~one, the Alpino-Carpathian zone, and the Balkan zone.
The northern zone h !Jounded by the Baltic Sea in rhe north and the crests of
the Ore,· Sudeten, and C:Jr 1,athian mountains and the Prut rivers in the south; it
„encompasses former East Germany, Poland, Lithuania, Belarus, Ukraine (west of
the D.riieper River) and MoJdavia".125
The Alpine-Carpathfan zone is bounded in the north by the northwestern
boundary of Austria, the rnountain ranges (Bohemian, Ore, Sudeten) that surround
the Bohemian Basin, the cr~sts of the northwestern and forested Carpathians, and
the Prnt River. In d1e south, the Alpine-Carpathian zone ends at Sava-Danube river
line - from the Sava's tribut;:„ry, the Kupa River, in the west, to the Black Sea mouths
of the Danube in the east, it includes „the Czech Republic, Slovakia, Austria, Hungary, Rom<mia, Croatia (fl'Jilh of the Kupa-Sava rivers), and northeast Italy". 126
Finally, the Balkan zone begins south of the Sava-Danube river boundary
and cxtends as far south ..1::; the Mediterranean and Aegean seas; the Balkans comprise „the contemporary •.t:1tes of Croatia (south of the Kupa-Sava rivers), BosniaHer;~egovina, Yugoslavh:;, l\1acedonia, Bulgaria, Albania, Greece and European
Turkey" .127
As Magocsi himself puts it, his taxonomic criteria are nat exclusively geograph1c
llecause of t~c historical emphasis of this atlas, the broad zones described
here have been u~·ermined as much by historical as by geographic factors. 128
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It can also be observed that, in Magocsi's description, the northern border of
the Balkans does not coincide with the northern border of Romania, but with her
southern border. Far from being singular or „new", such a view has been quite frequently held throughout this century.
Alphonse Carpentier held, in 1910, the view that „Romania ... is nota Balkan
kingdom", but a component of the pre-World War I Central Europe.129 In 1916,
Otto Freiherr von Dungern considered „the Kingdom of Romania ... a link between
the Balkans and the rest of Europe".130 Ina book published in 1917, a Bulgarian
scholar, Anastase Ischirkoff, presented the Danube as the geographic border
between the Balkans and what is sometimes called today the „northern tier" of
(East) Central Europe. 131 A Bulgarian diplomat was much more explicit than his
conational in respect co tl1e neighboring countries that should not be included
within the Balkans:
With the giving [in 1878) of Dobrudja to Remania the latter state was brought
into the Balkan Peninsula, to which it had never belonged, and since Dobrudja
was given to Remania in exchange for Bessarabia, which was taken away from
her, a temptation was created for Remania to strive for new conquests in the
Balkans. 132
Howev·::r, Remania has remained throughout this century the only neighbor
of that area able to maintain good relations with all the countries there, including
today the successor states of former Yugoslavia. But the fact that Romania is nota
Balkan country has continued tobe underscored, such asin 1918, inJovan Cvijic's
book La Peninsule Balkanique133 and the maps attached to it. The latter (see
Map 8) dearly indicate which are the countries situated „inside", and respectively
„outside" the area as well as that the separation line is delineated by the Danube
and Sava-Kupa rivers.
In 1924, the Italian geographer Riccardo Riccardi emphasized that the notion
that Remania was part of tl·,e Balkans was a surprising error of many historians and
geographers.134 In 1930, Auguste Gauvin asked contemporaries to cease identifying that cc„mtry as Balkan, and „get acquainted with the idea that Romania is a
Central European country, that has to be treated accorclingly" .135
An Histoncal Geography of Europe, published in 1939 by the British Gordon
East, defincs Romania c..s being .an essentially Danubian, and not a Balkan
state". 136 Ea·;t adds that this is the very way that country perceives itself. Characterizing Poland, Remania and Yugoslavia as „the agricultural states of Central
Europe", Gordon East als0 verifies the quite widespread post-World War I tendency to include the whole of (the former) Yugoslavia within Central Europe.137
Sharing for the mast part the views of Ischirkoff and Cvijic in respect to the
northern border of the B:ilkans, Hugh Seton-Watson makes, however, an exception for „the: Do'orudja wkch, although on the Balkan side of the Danube, belongs
rather to the Danubian l'a5in that to the Peninsula."138 Writing in 1970, another
British scholar, ].C. Matlev, observed:
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Romania is oflen described as a Balkan country. The term Balkans is, strictly
speaking, the nan:;, of a range of mountains in Bulgaria and as such is not applicable to a geograp:1ii:al region. A:; popularized by historians and politica! writers,
however, the terrn has come to designate the culture, politica! systems, and other
aspects of a group of countries of Southeastem Europe. Still, if we characterize
Romania as a Ball..:an country in this sense, we are not being strictly accurate. The
most important Lisiorical intluences that have helped to shape the Romanian
state and its people have come as much from the north, west and east as from
the south. It is log1cal to consider Romania part of Central Europe, with strong
links to the 'Balkcn Region'. But it may be more meaningful to associate Romania
with Hungary, r•c.thern Yugoslavia, Czechoslovakia, and Austria than with
Albania, Bulgaria <lnd Greece .. _139

Coming back to the Balkans' place on the map of Europe, this author believes
that many- analyses dealing with the said area could gaio in both accuracy and
nuance if the term „the lialkans" would be seen more as a shorthand for SouthCentral Europe and less <• s a stamp which designates automatically a sort of .endless European disease".
A few years ago such an approach would have been viewed as atypical.
Recently a number of analysts have started to favor it. For example, Zbigniew
Brzezinski seems to have come back to his 1990 larger definition of Central Europe
(see Chapter 1). He alre:-idy uses the locutions .the Balkans" and „South-Central
Europe" as equivalents. HO
One could suppose that Brzezinski was influenced by the US's official position
with respect to the confine~; of Central Europe and its two zones (see Chapter 1). But,
unlike the US State De1.artment, Brzezinski includes Romania in South-Central
Europe, nat in North-Central Europe. On the other hand, since 1993, he has championed a possible inclusion of Ukraine (currently placed by the US State Department
within the area of the Cc1mmunity of Independent States) in Central Europe. 14 1
Therefore, most probably, the new image advanced by the renowned American
expert in international rclations was reached independently.
Signifkant steps in ,the enlargement" of the confines of post-Cold War Central Europe have alsa be,~n taken by scholars from the Visegrad countries. A
Hungarian expert on security matters, Pâl Dunay, up to 1995, used to more or less
equate Central Europe 1.v:th the Visegrad countries. Nonetheless, assessing the
security needs and inter·.~~LS of the larger area to which the four states belong, he
has repeatedly insisted Cut „ it is questionable whether any differentiation [by the
Western .'.;tructures] among the former non-Soviet Wan-aw countries would be
desirable. "142 Dunay·s b:ibnced approach has finally resulted in a larger representation of the region's exp·1:-1se. Ina study published in October 1995, the Hungarian
scholar is of the opinion that Central Europe:
is largely ide< tical with the western peripheral states of the former East,
encompassing 1•1obably ten countries: the former non-Soviet Warsaw Treaty
Organization (\JTO) member states [Bulgaria, the Czech Republic, Hungary,
Poland, Romaniil, and Slovakia), the three Baltic states and Slovenia. 143
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4.2 Romania and Hungary: A Special Case
In the literature devoted to (East) Central Europe, Remania and Hungary represent a special case. The latter is, among today's Visegrad four, the one mast frequently included within the confines of either .south-Eastern Europe" or „the
Balkans". Conversely, Rom.mia is, among the states .outside Visegrad", the one
which has been most constantly seen as part of a narrow Central Europe having as
its southern border the Danube-Sava-Kupa rivers. Whatever their specific opinion
on the Balkans, that is, a zone which belongs/does nat belong to (East) Central
Europe, numerous authors (who wrote either during the inter-war or the Cald War
years) have identified Romania and Hungary as an interface or a link between the
Balkans and the northern zone of (East) Central Europe. Studies wrinen after 1989
continue to take into account the two countries' closeness (in every sense of the
word) to the Balkans. Some of them go so far as to include their southern regions
within the Balkans. Thus, 3t.:!phen Iwan Griffith holds that the Balkan states would
consist of „the ex-Yugoslavi'.ln republics, Albania, Bulgaria, Greece, Turkey and to
some extend southern Hungary and Romania."144
At first sight, such OIJinions seem to create even more confusion with respect
to the location of the various countries in (East) Central Europe. Carefully read,
they simply indicate that whereas theoretically clear-cut delimitations between its
three zones (in Magocsi's acceptation) can be advanced, in practicai terms they
might obscure significant aspects. On the other hand, a not too rigid approach of
natural or religious „barriers" between zones and countries is able to shed a better
light on the geostrategic significance of certain Central European countries.
An example in case is the position of Romania and Hungary, situated in the
very cencer of (East) Cenl'.-ai Europe, on a North-South axis as well as on a WestEast one. Aware, likc many of his predecessors, of the geopolitica! significance of
rhis sicualion, che Foreign Minister of Romania, Teodor Melescanu, remarked in a
speech delivered, <:i.t the invitation of the Hungarian Association for Foreign Policy,
during his 1994 official vbit to Hungary:
I hnpe that you would agree with me that from a geographical point of view,
within the 'classical Central Europe, Romania and Hungary occupy the central
place. This is om· - though not the mast important - of the reasons why, in
geop olitical terms, t he relationship between our two countries was, is and will
be ci~ntral for the se.:urity of Central Europe at large.145

This aul.har would r.ot deny that, in spite of Romania's self-perception as a
Central European country, which can be traced to well before 1918, today, asin
earlier periods, a number of authors think that Romania would have .ceased" tobe
part of the Halkans after the World War I. Their main argument sounds more or less
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like the one invoked by Cordon East, in 1939. Although identifying Romania and
Yugoslavia as Central ElmJpean, the British author believed that they would have
achieved „a more direct liiik with Central and Danubian Europe than with the
Balkan Peninsula", as a rc:5\il(of the fact that, after 1918, the said countries had
united with territories fonn~Iy. includ~d in the Austrian-Hungarian Empire.146
Given that Slovenia and a good part of Croatia are situated above the natural
northern border of the Balkan Peninsula, such a statement might be valid in the
case of former Yugoslavia. As for Romania, all her historic provinces, that is,
Transylvania as well as Moldova [the Romanian name for that territory) and
Wallachia, have always bdonged to the Alpine-Carpathian zone. During the interwar period, such a view was supported, along many other geographers, by the
· German Ernst Schmidt.147
Drawing the histork ~icture of the „central tier" of (East) Central Europe,
Magocsi aptly observes tJ-.a1:
[itl roughly ~oincides with the lands of the historic Habsburg Empire (minus
Galicia) before the mid-nincteenth century and the Danubian principalities of
Moldavia and Wal)achia.148
ln light of the above, r. is obvious that, on one hand, the notion that Romania
would owe her geograpbk „Central-European-ness" to Transylvania alone is not
verified On the other hanJ, Magocsi's Historical Atlas recalls certain significant
historical facts. Although the Ottoman Empire was the suzerain of the Danubian
principalitics (Moldova and Wallachia), unlike their south Danubian neighbors,
the Lttter preserved their .;overeignty, gaining full autonomy through the Treaty of
Adrianople (1829). In othcr words, they were a periphery rather than part of the
„care prnvinces" of that crnpfre. This geo-historic reality is clearly emphasized by
the folbwing remarks: .
·
The Sava and f)'mube rivets have been chosen as the northem boundaries of
this zone [the Balbns],, because it is south of that line that for most of early moderr. history (sixteer; .h t~ nineteenth centuries) the core provinces of the Ottoman
Empire were fowlli.149
Among Romanian wr.;iers, some like Alexandru Sturdza, in 1904, hold that the
Danube is a separation lim: between the countries dominated by the Carpathians
and the B:·Jkan ones. How1~ver, politicians have been mostly inclined to consider
;he Danul ,e a natural fro1 •.tier within Central Europe. This might be a reflection of
~{om:inia'•; specific pcsithn of a bridge-country, a position described by Ernest
·c.e:~monon in 1931: ·
GeographicaLy and hisţorically, Romania is a bridge between the West and
the East ... Its ro e has to be, once again, one of coordination and rapprochement ... Luoked ic from a Western perspective, it has to facilitate the relationship
between che Da1•.unian and the Balkan countries, because it is a link between
them. It has to rdy on both the Danubian, and the Balkan groupings. Romania
could not bekmt; , o just one of them. But it is necessary component in each of
those 5rnupings, : . so far as it îs the country chat can ensure their junction.150
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Source Jovan Cvijic': Li Peninsule Balkanique, Paris: Librairie Armand Colin
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Inter-war Representations of Central Europe

(G. Wirsing, 1932)

(Emm. de Martonne, 1934)

Qacques Ancel,1936)

(N. Al.

Rădulescu,

1938)

Source: N. Al. Rădulescu, .Poziţia geopolitică a României", Revista Geografică
Română, 1938, voi. 1, no. 1, pp. 34-37.
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Mutatis mutandis, the same is true about Hungary. Therefore, the significance of good neighborly relations between the two countries goes beyond their
bilateral relations. For various reasons, whose exarnination exceeds the scape of
this essay, there have been many verbal disputes between the two neighbors this
century. However, predicted military conflicts never took place.
Under the new circu:mtances created by the end of the Cald War, the fundamental domestic and for·~ign policy options of the two countries are identica!.
Today, the externai situat'on offers Romania and Hungary more favorable conditions that ever before to be.:ome „security producers" in a key zone of post-Cald
War Central Europe.
This is within their gr~ <;p. This is the important message of the Romanian proposal of August 1995 for , . Jlomanian-Hungarian historical reconciliation, inspired
by the successful Franco-•;c!rman model. The background of such an endeavor is
a Europe which values n ~pect for existing borders and protection of minorities.
Romania and Hungary ar~ interested in being in the first group of countries that
will join the Western strnctures. Encouragement and even-handed treatment by
We:·;tern states and institutions can be a valuable catalyst for their necessary rapprcxhernent. An insuffick:Jly exploited resource for security and stability in postCcld \'\'ar Central Europe r:ould thus be activated.
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M. Budimir et P. Skok

But et signification des etudes balkaniques

I

ETAT ACTUEL DES ETUDES SCIENTIFIQUES NATIONALES DANS
LES BALKANS
l .e de-veloppement t~e.'i sciences dans Ies Balkans a ete conditionne par trois
principaux facteurs: 1. p;.·.r le reveil du sentiment national comme dans la partie
slaw ele l'Europe centrale. ~-par le patriotisme genereux des riches particuliers qui
ont legue des sommes con: iderables aux institutions nationales et 3. par la constitut \an des Etat~.' independ:l!l[S sortis du recul de l'Empire ottoman.
J_ 'Academie yougos.!.a ve de Zagreb (1) doit, par exemple, son existence
u;1iquement :.;.ux deux p.·cmiers facteurs, mais ses soeurs, !'Academie serbe de
P:clgrade (2) et l'Acadfa.11e bulgare de Sofia (3) issues des Societes savantes
anterieures au moment o;) les Etats modemes; serbe et bulgare atteignaient deja
une forte organisation, duh·ent leur creation a tous ces trois facteurs.
Le souve:nir d'un pa,~.,~ millenaire, glorieux et toujours briliant, a donne naisc>ance a l'~\cademie grecc:L'~ d'Athenes au moment de la pleine maturite de l'Etat
~elleniq11e r 4).

L'Academie roumairll· de Bucarest (5) a eu, a peu pres, Ies memes origines
que Ies Academies slaves b.ilkaniques; la Societe savante anterieure se transforma
en Acide111.ie apres que ln Principautes danubiennes se furent politiquement reunies f~n un Etat unique (113: 9).
Toutes cec.~ Academk:; se sont mis, comme il etait de raison, a etudier, d'abord
iwle1nent, la realite bal:.:~nique se manifestant dans Ies differents domaines:
l:rngue, histcir.·e, folklore, 3 :ts, litterature, vie economique, droit etc. Dans Ies preruier:> temps, on ne pouv;.:t s'inspirer que des besoins scientifiques propres aux
peuples res?ecrifs. La cor·2.t:quence naturelle en etait qu'on ne se souciait guere de
ce qu'il y 1vait de paraJ:i"'e, de convergeant, de ressemblant d'identique et de
reciproqt"e dans Ies domc:„nes a etudier. Le point de vue comparatif interbalkan:que, en ce Lemps-la, ne pouvait pas du tout entrer le cadre des etudes. II y faisait
completement defaut.
Ces Ac:1demies trav:.daient et continuent malheureusement a travailler sans
se co~xerter. Elles ne mani c~stent pas de tendances a enterprendre en commun des
tra\ :rn.x dont le but est ii .:•r;.-u pres le meme. /. „/
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I .. ./ Partout la desagregation scientifique et nulle part le souci de surmonter
Ies limites imposees par Ies organismes nationaux.
Divisees dans leurs sections nationales, Ies sciences balkaniques telles qu'elles
se sont constituees apres la chute de l'Empire ottoman n'etudient, a vrai <lire, que
Ies troni;ons disperses d'un caut organique. Une balkanologie se proposant l'etude
de la realite balkanique commune n'existe pas du tout â l'heure presente.
Pour donner une idee nette de ce que font Ies sciences nationales balkaniques, on pourrait se servir de la comparaison suivante.
Le savant balkanique, â l'heure presente, ressemble a une homme qui, dans
un pays de six valions, se serait blotti de parti pris au fond de l'un d'eux pour
etudier ce gui s'y passe, du lieu de gravir la montagne a laquelle tous ces vallons,
contigus et paralleles, convergent. Les temps modernes demandent, cependant,
imperieusement aussi au savant balkanique de faire Ies efforts necessaires pour
atteindre ce point de mire gui lui permettrait d'observer infiniment mieux Ies
ressemblances et Ies identites de la vie balkanique conditionnees par le meme
milieu, le meme climat, la 11eme situation sociale et economique, Ies memes temperaments, la meme relig1on etc.
Pourquoi se defend··il de monter au sommet de celte montagne d'ou ii pourrait mieux voir? C'est parce que le particularisme des Etats se double encore d'un
particularisme scientifiqu~ Le manque de collaboration et de solidarite politiques
exerce des repercussions rdastes sur l'organisation scientifique.
II paraît cependant que le temps est arrive ou ii faut songer â coordoner Ies
etudes scientifiques balkaniques nationales, a leur donner de la cohesion et, par
dessus tout, a Ies orienter vers l'etude d'un organisme balkanique formant un tout
depuis Ies temps Ies plu:; recules de l'antiquite classique et preclassique. Voila le
buc principal de la science que nous nous permenons d'appeler la balkanologie, et
a laquelle notre revue est consacree.

II

LA COHESION ET LE PARTICULARISME BALKANIQUES
OU LES FO',KES CENTRIPETES ET CENTRIFUGES
DANS LES BALKANS
Cet organi sme balk<:nique dont Ies membres montrent visiblement des traces
d'une vie uniq\1e a deja son histoire millenaire. Malgre la multitude des peuples qui
se sont succedes sur le sol ~alkanigue et gui y ont vecu !'un a câte de l'autre dans
un pelemek quelquefois bextricable, on peut constater qu'une !oi unique semble
re gir Ies vie' ssitudes de l\~r.semble de leur histoire.
Cette Joi peut se reS'..llner de la fai;on suivante:
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Dans Ies Balkans, dqiuis l'antiquite classique jusqu'a a nos jours, l'unification
succede au particularism.: et inversement. Ces deux tendances historiques alternent. A la periode ou l'umfication politique de la peninsule n'existe pas, ou chaque
partie nationale vit de sa propre vie tout en empruntant des elements de civilisation a l'autre, succede ne-::1c:ssairement une periode ou l'on reussit a etablir !'unite
politique, economique et c·Jlturelle de la peninsule.
Telle est cette !oi ba)kanique reduite a ces termes Ies plus simples. Donnons-en quelques exemţks.
Dans l'antiquite cbssique, l'unification politique, etablie par Ies Macedoniens, venait immedia:f'.ment apres le riche particularisme des cites grecques.
/. . ./
Cc ·sont Philippe e1 ,\lexandre le Grand qui ont realise la premiere union
balkanique Le resultal er'. tur la briliante expansion de l'hellenisme dans le bassin
orienr~:l de la Mediterra';"Ji~ee, dans tous Ies pays de !'Europe, de l'Asie et de
l'Afrique, pays converge ;:nt autour de la peninsule. C'est grâce a cette premiere
agregation ba/kanique, ')S' ue des propres jorces de /a peninsule, qu 'ont ete posees
Ies bases de la civilisation <?uropeenne.
L: scconde agregatiDn est due a une force extrabalkanique, aux Romains. Le
resultat de celle-ci n'en tur pas moins important. II fut double. La civilisation helk;nique est devenue le bit n commun de l'Humanite, d'un cote, et, de l'autre, la
rn:ninsule a ete divisee eri deux parties linguistiques, separees par une ligne imaginaire gui ~e dirige, en p;_irtant de Viare (Valona) et de Durres (Drac) (Durahion),
sur l'AdriaLique, vers le f\ic•rd et ensuite vers le Sud de Skoplje, ligne qui, quittant a
!'est Sofia, traverse le Ha.~mus pour rejoindre la Mer Noire (7).
Le monde grec et 1 ~ monde latin, divises ainsi linguistiquemenc, mais unis
politiqvement dans l'Ernp.i.i e byzantin, continuent a maintenir la cohesion rQmaine
des B;:ilkans tout en lut;},_'lt contre Ies particularismes balkaniques surgis apres
l'etabli:>sement des Slaves dans la peninsule. / .. ./
1 .. J On voit par I~ que Ies tendances unificatrices balkaniques, tendances
irnma!lentes au develop_1,,.ment historique de la peninsule, proviennent de deux
sourccs. Elles peuvenl erw intrinseques aussi bien qu'extrinseques.
Si la periode byzarti:ie n'etait remplie que de luttes continuelles contre Ies
rend:mces unificatrices s\111es, ce sont Ies Turcs qui, au xve siecle, ont mis fin a ces
longue'.; luttes pour impos=r ă toute la peninsule leur cohesion ăla fois sociale et
politique dont la duree t rnbrasse presque cinq siecles d'histoire balkanique, celleci fut gro~·;e de consequ.~nces.
La ~dence modern.": a malheureusement tres souvent meconnu Ies resultats
de cette I ;mgue agregati• ;:,: due aux Turcs. On s'etait habitue a donner toujours tort
3 leur ffi'.tniere d'unifier it'.~ Balkans.
On se refusait a voi~ •.:e qu'il y avait de bien dans un regime qui n'a jamais fait
de polilJque ctenationa!t,;,trice, contrairement a ce qu'ont fait beaucoup d'Etats
curopi~ens.
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La raison de cette mauvaise interpretation des faits doit etre cherchee dans ce
qu'on peut appeler le romantisme balkanique (8) du xixe siecle.
Les intellectuels des peuples balkaniques, voulant se delivrer de l'Empire
ortoman, se sont habitues a ne voir dans ce long regime que la deterioration de
tout ce gui representait l'ancienne independance de ces peuples. Tout ce qui
provenait de ce regime etait considere comme mal. Tous les moyens, legaux ou
illegaux, qu'on employait a combattre l'ennemi commun en vue de restaurer
!'ideal historique des peuples balkaniques, ne faisaient gue nourrir le mepris
general du Turc.
La science de ces peuples, eveilles a la nouvelle vie, devait necessairement
s'en ressentir. Elle suivait en effet la ligne d'evolution du nouvel esprit balkanique.
C'est pour cela gu'elle etudiait de preference les periodes anterieures â l'etablissment des Turcs dans la peninsule, en negligeant presque completement l'etude de
la vie nationale pendant la domination turque. On croyait mieux connaître ce gui
s'etait passe dans un passe eloigne que ce qui etait recent et ce dont on etait, pour
ainsi dire, temoin oculaire.
A peu d'exceptions pres, cet etat de choses caracterise les sciences nationales
balkaniques meme de nos jours. La philologie turque est cultivee tres imparfaitement dans Ies universites balkaniques (9).
Les resultats que l'action unificatrice turque a laisses sont, cependant, non
seulement considerables, mais aussi decisifs en quelque sorte pour Ies agregation
futures qu'on ne manque1<i sans doute pas de tenter dans la peninsule. / .. ./
l . ./ Au XIXe siecle, I unification turque fait place au particularisme des nouveaux Etats balkaniques. L'histoire balkanique semble se repeter. Mais qu'est-ce
qu'on peut enrrevoir des nnsurection serbe? Sous le Vozd Karadorde deja, on
manifeste la tendance ve;s l'unification balkanique. On fait de meme en Grece.
L'idee d'une collaboratior.- balkanique cornmence a se former de tres bonne heure.
La Joi irrunanente de l'evolution balkanique peree a travers la multitude des Etats
particularistes modernes.
La balkanologie cn tant que science de synthese historique est appelee a
etudier dans le detail Ies re:;ultats de ces deux tendances de l'Wstoire balkanique,
celle de l'unification er celle du particularisme, sans aucun parti pris, sans donner
de preference aux differEnts tentatives unificatrices, sans louer un particularisme
au depens de l'autre.
Si quelque ide:al de portee morale doit presider a ce travail impartial de
recherches, cela de vra etre le noble ideal de cooperation intelectuelle des pays
balkaniques, ideal :>i neces;>aire a l'humanite actuelle, ideal auquel la science ne
peut pas se soustraire, tout travail scientifique etant en somme oriente vers la
cooperation.
De toutes Ies scienc.es nationales qu'on cultive dans Ies Balkans, c'est precisement l'histoir e qui a le plus contribue â la notion d'une science speciale consacree â l'etude •jes rapports mutuels des peuples de certe peninsule. C'est que Ies
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sciences historiques des differents peuples balkaniques sont obliges de s'occuper
ou bien de l'histoire byzantine et turque, ou bien de celle d'un peuple voisin, etc.
Pour expliguer dument Ies faits particuliers d'un peuple, ii faut faire toujours appel
a ce qu'on peut appeler la realite balkanigue representee par !'element realisant
l'unification de la peninsule.
L'historien meritant le plus le nom de balkanisant etait le regrette K. Jirecek.
Aucun des historlens s'occupant des choses balkan,igues ne l'a surpasse dans sa
capacite d'eţnbrasser les Balkans comme un tout historigue. Il reste un modele
pour les futurs historiens balkanisants. Parrni Ies vivants, c'estjorga qui, a cause de
ses nombreux ouvrages consacres a l'histoire de l'ensemble des peuples balkaniques, merite en effet d'etre appele, apres Jirecek, l'historien balkanisant.

III

LES PEUPLES BALKANIQUES COMME OBJET
D'UNE SCIENCE INTERBALKANIQUE
L'etude comparative de la realite balkanique est devenue une necessite de
premier ordre. Elle s'impose depuis longtemps. Le but de cette etude est de definir
et d'expliquer Ies faits parallels gui se manifestent dans differents dornaines de l'activite humaine des Balkans.
La fa\:on dont proc:edera le balkanologue sera celle-ci. Toutes Ies fois gu'il
aura â examiner quelque fait particulier d'un peuple balkanique, il se demandera
s'il en existe d'analogues dans le peuple balkanigue lirnitrophe. Apres les avoir
constates, il en definira dument la nature. Puis il en cherchera l'extension, ce gui
lui permenra d'en essay~r l'explication.
Pour une question donnee, ii tâchera de prendre en consideration l'ensemble
des peuples balkaniques ·1u bien, si cela n'est pas possible, du moins deux peuples, jamais un seul peuple. C'est parce que Ies faits particuliers attirent son anention en tant gu'ils peuv-::nt etre enchaînes dans l'ensemble de la vie balkanique.
L'etude exclusive des fai11; particuliers, ii la laissera aux specialistes des sciences
nationales.
II n'y a, par consequent, pas d'abîme entre lui et ces specialistes. C'est chez
eux qu'il cherchera l'information sur Ies faits particuliers. Son travail a lui ne sera
que l'enchaînement superieur.
Des qu'on commence a s'occuper des origines de quelque peuple balkanique que ce soit, la ne.u~ssite de l'enchaînement superieur au moyen des comparaisons interbalkanigues devient toute evidente. jamais on ne pourra comprendre un peuple balkanique, si on le prend tout seul, isole de son entourage balkanique /„ ./.
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IV

LES DOMAINES DE LA BALKANOLOGIE

Ce n'est pas tout que de definir la balkanologie comme une science se
basant sur la comparaison interbalkanique. La comparaison a elle seule ce n'est
pas une methode tres en usage dans Ies sciences. Elle ne dit pas tout. II faut determiner Ies domaines de la balkanologie ou cette methode est applicable.
Ce sont d'abord toutes Ies sciences spirituelles s'occupant de choses balkaniques, a commencer par l'histoire. Au sens balkanologique, l'histoire n'etudiera
pas seulement Ies rapports interbalkaniques, Ies influences reciproques qu'on peut
prouver, Ies documents a la main, mais aussi Ies analogies et Ies divergeances
qu'on observe dans l'evolution des divers peuples balkaniques.
L'histoire politique des Balkans ne doit pas non plus etre etudiee isolement,
par Etats. La formation des Etats, de peuple en peuple, l'histoire des partis parlamentaires, celle de l'administration politique, etc. presentent dans Ies Balkans
assez d'analogies pour qu'on puisse appliquer la methode comparative.
II en est meme de l'histoire de l'attitude de !'Europe envers ces Etats.
Quant a l'histoire de la civilisation, certe methode est applicable d'autant plus
que Ies Balkans presentent en effet une unite sous ce rapport.
Parmi Ies disciplines historiques c'est aussi l'histoire ecclesiastique qui permet
largement l'usage du point de vue interbalkanique. C'est que Ies religions balkaniques embrassent plusieurs peuples.
La variation se fait id d'abord par Ies eglises nationales issues de la Byzance
chretienne.
C'est ici que Ies papes font une concession tres importante a la langue slave
dans la liturgie.
Examiner l'actitude aes differents peuples balkaniques envers l'orthodoxie, le
catholicisme et envers l'islamisme, vaiei autant de problemes balkanologiques.
Ce que Ies differents religions ont apporte ici a la formation des differences de
mentali te, vaiei l'autre obj1~t tres important de la balkanologie sociologique. I .. ./
/ .. ./ Nous avans dh plus haut que c'est precisement dans le domaine des
etudes historiques que l'on a commence de bonne heure de faire valoir le point de
vue interbalkanique, mab ce n'est que dans la linguistique que l'on a eu l'idee de
dresser dans un livre la liste des concordances interbalkaniques. Nous devans ce
livre au savant danoi~: Kr. Sandfeld (34) qui a execute methodiquement ce que ne
faisaient qu'entrevoir Kopitar et Miklosic. II n'existe pour d'autres domaines de la
balkanologie rien de. parei!.
La linguistique a, par consequent, donne le modele de ce qu'il faut faire pour
d'autres sciences nationales des Balkans, notamment pour le folklore et Ies litteratures ecrites.
Avec l'enreg,istrement des concordances, Ies devoirs du linguiste balkanologue ne s'epu;.sent pa3 du tout. II faut etablir Ies facteurs ou „lois" qui regissent
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Ies emprunts dans ces parages, bien qu'ils soient ici, en partie, Ies memes que
partout ailleurs.
Ces facteurs, a cause de la symbiose perpetuelle des peuples, peuvent ici
revetir des couleurs speciales.
On peut formuler quatre lois qui president ici aux emprunts des mots. On
emprunte d'abord Ies mots de civilisation. C'est la Joi de civilisation qui est la premiere (35).
La Joi du prestige d'une langue n'en est pas moins puissante ici qu'ailleurs.
C'est la deuxieme (36).
La troisieme Joi, celle de la symbiose linguistique, est particulierement importante dans Ies Balkans (~.7J.
II y a ensuite la Joi des memes conditions politiques et sociales qui, comme
quatrieme, fait naître ici C'es constructions semblables, quelquefois non empruntees,
en syntaxe (38) / .. ./.
/ .. ./ Outre ces exig~:·.nces theoriques concernant l'histoire des langues balkaniques, la balkanologie aura aussi des devoirs purement pratiques dont voici
quelques-uns: a) etablir l'etendue geographique des balkanismes, devoir qui ne
sera realise que lorsqu'c•n aura execute !'Atlas linguistique des Balkans; b) etudier
le bilinguisme dans Ies rnntrees des Balkans ou ii existe encore, p.e. ~a et la en
Albanie, dans la banovine du Vardar, dans le Pinde (41) etc.; c) ecrire une espece
du lexik6n hexaglosson balkanique, c'est-a-dire reprendre !'idee de Danii! de
Moschopole ( 42) en Epire qui a donne pour la population de son pays un lexique
embrassant quatre :;angL•es. Un semblable dictionnaire sera de nature a faciliter a
son tour l'etude des balbaismes /. . ./.
I „ . / En ce q 1i COL'f~rne le folklore ( 43), Ies concordances interbalkaniques
sont encore piu:; frappauk·s que dans le domaine linguistique. Malgre cela, un livre
correspondant a celui de 1\1. Sandfeld fait defaut. Ce qui me paraît d'ores et deja le
plus urgent c' est d'etend.•:1_· sur toute la poesie nationale balkanique des etudes que
M. Murko er M. Gesem:i nn n'ont fait que dans Ies pays serbo-croates pour connaître l'etat ;1ctuel des el ,ants epiques. Tout ce qui est encore reste du folklore turc
propremenc dit, du folkhre des disparaître bientât si l'on ne l'etudie pas des maintenant. /„ I
I .. ./ La communautt~ balkanique se manifeste ensuite dans un domaine ou
l'on s'atte ndrait le moinf, :'1 la rencontrer, vu la dislocation spirituelle dans laquelle
vivent Ie.·; intellectuels baJ.:aniques modemes. C'est dans le domaine de la litterature
ecrite, savante par oppo~idon a la litterature populaire ou Ies balkanismes pullulent.
Vuici quelques-un:: des problemes de litterature comparee balkanique.
C 'est, premi(~reme:1t, le mouvement romantique balkanique provoquee par
Ies insurrections contre l~s Turcs, mouvement qui ne sera comprehensible que
JorsqH'vn !'aura etudie a J'aide de la mefuode comparative. /„ ./
I. „/ 11 y ~" cepend.mt un probleme de litterature comparee balkanique dont
l'interet est p:<'.rticuliere;nent attrayant. C'est l'introduction du folklore dans la lit1
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terature savante. Les chants populaires qui constituent non seulement la gloire
mondiale des Serbocroates, mais qui forment aussi l'orgueil des autres peuples
balkaniques, ont ete imites pat Ies litieratures ecrites, chez Ies Serbocroates a partir de Ka~h~-Moi~i~ du :xvne siecle ou encore auparavant. Chez les Roumains, a
partir de la Junimea de ]aşi, an introduit de meme des elements de folklore national dans la litterature ecrite',. etc. '
Cviji~ a deja fait observer que le folklore balkanique est chose vecue, ce qui
fait considerer tous ces peuples comme jeunes.
La litterature savante essaie tres souvent, meme de nas jours, d'en faire un
principe esthetique. Cest que le folklore joue ici un autre râle que dans Ies pays
extrabalkaniques.
Les litteratures europeennes, comme p.ex. le theâtre fram;:ais etc. <'Xercent
leurs influences permanemes aussi dans Ies Balkans.
Le balkanologue s'occupera des differentes attitudes que Ies litteratures balkaniques manifestent a l'egard des mouvements litteraires extrabalkaniques /. . ./.
/ .. ./ Que le droit modeme des Etats balkaniques aussi bien que celui du
passe soit susceptible de l'etude comparative, c'est sur.
Mais le linguiste n'a pas la competance d'en parler.
Les institutions juridiques des peuples balkaniques formeront sans doute un
des plus importants objew des etudes balkaniques. / .. ./
/„ ./ Ce que la peinture, Ies art:S, l'architecture etc. renferment de specialement balkanique, de·rapports lnterbalkaniques, c'est aux balkanologues competents en ces matieres a en parler / .. ./.
/ .. ./ Que la methode de comparaison interbalkanique soit applicable dans
Ies sciences ayant pour object l'homme balkanique, dans l'anthropologie, la demographie, la statistique etc., c'est un fait inconteste sur lequel ii est inutile d'insister.
Parmi Ies ·sciences m:turelles, ii y a un domaine tout special ou le point de vue
interbalkanique a eu jusqt:'a present la plus large application. C'est dans la geographie humaine, conr;ue a la maniere de Cviji~. ou on l'a applique en etudiant le
milieu de l'homme balkanique. / .. ./
/ .. ./II y a encore ur. dornaine ou le balkanologue fera le plus large usage de
la methode de comparaison interbalkanique. C'e.st dans le domaine des rapports
balkaniques avec !'Europe.
C'est au balkanologue qu'incombera la tâche ingrate de combattre un prejuge
enracine dans l'opinion i::"1blique depuis des siecles. En Europe on s'est habitue a
considerer Ies pays balk~:niques comme des contrees sans civilisation ou l'insurrection sevit toujours. Le:; Balkans, c'est aux yeux de l'Europeen moyen un tonneau rempli de poudre.
On a oublie que cette peninsule, grâce a sa position avantageuse qui le met
en rapport etroit avec det1x continents, jouait un grand râle comme foyer de civilisation et comme intermerliaire dans Ies echanges culturels.
On sait quelle est la cause de ce mepris des Balkans.
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C'est la decadence d~ l'Empire ottoman et la scission religieuse entre l'Orient
et l'Occident qui ont nourei ce prejuge dans l'oppinion publique de !'Europe.
On ignore que la civilisation transmise de l'Aegaeis â la Grece a continue de
se former ici.
Ce que Byzance avait fait et ce que d'autres peuples balkaniques ont repris
par la suite, c'est l'oeuvre des Balkans.
Pourtant un mepris general de tout ce qui est balkanique est une des caracteristiques de l'intellectuel moyen en Europe.
Le progres se fera ici de la meme fa\;:on que dans l'opinion envers Ies civilisation byzantine et celle du moyen-âge.
C'est la byzantinologie qui a mis en honneur une civilisation meprisee dans
l'opinion publique occidentale a cause de differences de religion.
Ce sont les sciences issues du mouvement romantique europeen, telles la
romanistique, la germanistique et la slavistique qui ont eu â combattre le prejuge
voltairien contre le moyen-âge.
La balkanologie en fera de meme. Elle montrera ce que la peninsule a apporte au bien commun de la civilisation mondiale. Le balkanologue s'attachera a etudier non seulement ce que l'Europe, representee par ses nombreux Etats, a fait dans
Ies Balkans, en indiquant les rapports des Etats balkaniques avec les extrabalkaniques, mais ii ne devra pas negliger non plus ce que cette peninsule a signifie, a
travers les âges, pour la .-ormation de la civilisation commune, en etudiant son râle
d'intermediaire entre l'Orir~nt et !'Occident, entre la Mediterranee orientale et occidentale, ce qu'elle a transmis des civilisations orientales anciennes et ce qu'elle a
fa\;:onne de ses propres forces pour le mettre â la disposition de l'Europe. /„ ./

VI
SOURCES DE LA BALKANOLOGIE. SON lITILITE
Issue de ses triples sources, de l'histoire com;ue a la fa\;:on de Jirecek, de la
geographie humaine pr.1:iquee a la maniere de Cvijic et de la linguistique etud.iee
ii la fa~on de Sandfeld, b balkanologie nous apparaît comme une science eminemrnent comparative. Au knd, elle ne sera qu'un systerne de cornparaison interbalkanique dont le but principal consiste â reveler, â comprendre et a definir la
realite balkanique telle ·:iu'elle se manifeste, a travers Ies ternps et les espaces, sur
les differents domaines de l'activite hurnaine. Savoir ce qui fut et ce qui est typique
dans Ies Balkans, tel est l'object auquel elle vise.
Comme toute scie.. Ke humaine, elle a deux faces, theorique et pratique.
Comrne science th.fofique, elle est appelee a approfondir natre connaissance
des rapports rnutuels ent·:e: Ies peuples balkaniques et â mettre au jour Ies lois intimes
qui presiderent et qui o mtinuent a presider â leur developpement et a leur vie.
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Cornrne science pratique, ayant des rapports rnultiples avec les sciences sociologiques, la balkanologie a aussi une portee morale. C'est a elle d'agir sur la mentalite balkanique, en donnant a l'homme d'Etat la possibilite de connaître l'homme
balkanique, son milieu, les conditions sociales et naturelles de sa vie, de sa maniere de penser et de sentir, en enseignant, d'autre part, aux communautes balkaniques la necessite de se comprendre, de s'entendre et de collaborer.
Si l'on voulait cherchcr des analogies avec la balkanologie dans quelquesunes des sciences existante.J, 00 s'appercevrait bien vite que, quant a la byzantinologie ou bien a l'egyptologie, le champ de ces sciences etant nettement delimite
par un Etat donne, dont on s'efforce d'elucider les vicissitudes multiples et variees.
On trouverait, ensuite, des analogies avec la philologie classique en tant que
celle-ci etudie l'ensemble de la vie des anciens Grecs et Romains.
De meme qu'il est irnpossible aujourd'hui a un hornme d'embrasser toute l'etendue de ces sciences, de meme un seul homme ne peut pas s'occuper de tous
Ies vastes domaines permettant de faire des comparaisons interbalkaniques. La
division du travail s'irnpose des maintenant, division qui permettra de ramasser, de
classer et de coordonner Ies connaissances apportees par Ies sciences nationales
en ce qui concerne Ies Balkans. /. .. /
I. . .I Si la balkanologie, quant a sa matiere, est trop vaste pour pouvoir etre
cultivee par un seul homrne, elle est, par contre, quant a la rnethode, tres simple.
C'est qu'elle se base sur hi methode comparative que le xixe siecle a vu s'appliquer partout, a l'etude des langues, des croyances populaires, des religions, des
races, des evenements historiques, des societes humaines etc.
On a souvent tort de considerer la realite balkanique comme trop compliquee a cause de la multitude des langues qu'on parle ici. On exagere trop a ce
sujet. Quant au nombre de& langues, n'y en a pas plus de cinq, le serbocroate et le
bulgare permettant la comprehension mutuelle. Mais tout en comptant le serbocroate et le bulgare comme deux langues distinctes, la complication balkanique
depasse a peine deux fois 1~elle de la peninsule iberique, de beaucoup plus petite
que Ies Balkans, ou ii a actuellernent quatre langues ayant forme des litteratures et
des mentalitees speciales <le catalan, le castillan, le portugais et le basque).
II y a encore plus. L::i linguistique moderne exige non seulement l'etude du
mot au point de vue ling;1istique, mais aussi l'etude approfondie des choses
designees par Ies mots .•Wtirter und Sachen", titre d'une des revues consacrees a
cette double etude, e.>t aussi la devise de la linguistique contemporaine. Or, la
balkanologie, en etudiant !a realite balkanique dans toutes ses manifestations, veut
suivre ce courant de la science moderne.
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Notes
1. Fondee en 1866. Voir sur Ies circonstances qui ont amene sa creation la confere'1ce

2.
3.
4.
5.

tres documentee de M. ~i~k'parue dans le journal Novosti(Zagreb), 1934, n°. 142-144
sous le titre Kako je postala jugoslavenska Akadem~ja.
Fondee en 1886. Voir la-dessus Stanojevit, Narodna encikloped~ja S.H.1 S.I„ s.v.
Cree en 1911 Jusqu'a cette date c'etait Bălgarsko knji'fevno dmlestvo a Brăila
0869), transfere eP 1878 a Sofia.
FOndee en 1826, elle fut precedee par la Societe scientijique de 1889. Cf. La Grece
(ed. de la Direction de la Presse d'Athenes) 1933, p. 37 et suiv.
Cree en 1866 comme Societe litteraire roumaine et mise en 1879 sous l'autorite de
l'Etat, elle re<;rn le nom Academia română.

7. Cf. pour plus de details sur celte ligne Skok, Zum Balkanlatein IV dans la Zeitschrift
jur romanische Phi/oloRie, LIV, 175 et suiv.
8. Dans la litterature serbocroate moderne, ce romantisme balkanique turcophobe est
caracterise surtout par deux ouvrages litteraires devenus classiques. Ce sont Smrt
Smail age Cengilt. rm Ma~uranit (1846) et Gorski Vtjenac par Petar Petrovi~
Njego~ 0847).
9. Cf. Ies paroles just":s prononcees par M. Kowalski dans sem memoire intitule Les
Turcs et la langu.; iurque de la Bulgarie du Nord-F.st, p. 2 (Polska Akademija
umiejetnosti, Mem-iires de la Commission orientale, n°. 16, 1933) au sujet de la turcologie balkaniqut:.
34. Unguistlque balil:an.ique. Problemes et resultats. (Collection linguistique publiee par la Societe ·.le linguistique de Paris, t. XXXI), Paris 1930. L'ouvrage fran<;ais
est le remaniemen• du livre danois intitule Balkanfilogien. En oversigt over dens
resultater og pr·oblemer, Ktibenhaven 1926. - Dans cette courte esquisse des
prohlemes balkanistiques, nous n'avons pas voulu, de parti pris, donner l'historique de l'appli,·atiun du point de vue balkanique dans Ies recherches touchant Ies
langues halkar;iqrn:s. Si nous avions voulu le foire, nous aurions dli insister'tout
particulierernr~nt st:r :e travail du premier balkanisant qu'etait Vuk Karadiic qui, en
dehors de CE': qu'il a .'ait pour la langue et le folklore des Serbocroates, notait aussi
des particu',arites linguistiques bulgares et recueillait Ies chants albanais. Pour la
meme raisr m nous n'avons pas parle de l'importance des fondaments qu'a poses a
la science balkanistique le grand slaviste Miklosich.
35. La cuisi•.1e orientale introduite par Ies Turcs dans Ies villes balkaniques fait
empnmt·~r aux peuples balkaniques des mots se rapportant a l'art culinaire dont
nous avuns mentionne quelques specimens dans la note n°. 14. Le droit ottoman
en vir;ueur fait ernprunter des expressions telles mera, baltatik, niLafi, ţefija,
~efih1k etc. tres en usage en Bosnie. Une histoire de la civilisation orientale introduitr: par la longtie domination ottomane dans Ies Balkans, histoire qui a trouve
son expression floquente dans le vocabulaire balkanique emprunte, reste a
ecri r:~.
36. Cf. l'interessante etc1de de M. Bobtev sur le droic coutumier bulgare a l'epoque
otl.omane, etude qw: nous avons le plaisir de publier ici meme. Le savant maître de
l'l 1istoire du droit si lve y a fait voir comment le mot slave obi°taj a ete evince en
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bulgare par le mot adet. C'est le prestige de la langue officielle qui fait oublier en
Bosnie le mot slave s o s e d z au profit de komJija.
37. L'adoption de la conjonction grecque oti par la population slave du centre balkanique ainsi que l'introduction dans la langue commune de nombreux emprunL'i
syntaxiques (tels ima'f li videno dans Ies memes contrees, cf. Skok dans jufnoslovenski Filolog, t. XII, 111-114), puis la disparition de la declinaison en bulgare et
la creation de l'article postpositif dans la meme langue etc. ne peuvent pas s'expliquer autrement que si l'on considere ces phenomenes comme issus des centres ou
existait une forte symbiose linguistique. II en est de meme de ('origine de la
prononciation legerement palatale de n 1 qu'on constate chez Ies Slaves, Ies Grecs,
Ies Aroumains et Ies Albanais de la meme contree.
38. Cf. notre etude sur plja"tka dans le prochain numero de notre Revue.
(Fragmente reproduse din „Revue internationale des etudes balkaniques", I, 1934, 1,
p. 1-28).
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Victor Papacostea

La Peninsule Balkanique et le probleme
des etudes comparees

Les recherches historiques et 'eilinographiques au. sujet des peuples de la
Peninsule Balkanique, malgre I' importante contribution. des dernieres a1U1ees, ne
sont guere avancees. L'histoire, l'ethnographie, le miliey et Târne de l'homme
balkanique sont encore insuffisamment connus. La.muraille chi.noise qui a separe
pendant tant de siecles !'Orient de l'Occtdent n'a. paS: encor~ ete completement
abolie / .. ./.
. ..
/ .. ./ Au cours de longs siecles, Ies conn.aissances geographiques et ethnographiques que l'on avait ·~n Occident sur la Penins_ule Balkanique n'aHaient pas
au dela de ce que les ecr!vains et Ies geographes de l'aotiquite nous avaient transmis. Ce n'est que plus tard, lorsque Ies puissances maritimes de !'economie occidentale (Ies compagnies 11enitiennes, Ia compagnie brita1U1ique du Levant, etc.)
eurent obtenu des privile~es de navigation et de comfl:ierce sur Ies mers du Sultan,
que l'on vit paraître des r•::.:its de voyage et meme 'des narrations historiques, tout
a fait fantaisistes - „des histoires absurdes et pueriles" conune dit Cantemir, profondement indigne. On li~.ait a ce moment en Occident des recits d'evenements du
XVII-e siecle concernant :·Empire Ottoman, comme on avait lu, en 1300, Ies aventures de Marco Polo en Chine!
Mais rien n'illustre rdeux l'imprecision des connaissances sur la Peninsule
des Balkans que l'historiqne meme de son nom. "Balkan" est un mot turc qui signifie montagne. C'est ainsi que Ies Turcs appelerent la chaîne de montagnes que
l'antiquite avait connue so•is le nom de Haemus. Un regard sur la carte nous montre que Ies Balkans, avec toutes leurs rarnifications, couvrent a peine une petite
region septentrional•~. fo.-~ insignifiante par rapport a la superficie totale de la
Peninsule. Comparb= â la masse archalque du massif thrace, qui groupe autour de
lui des elements gfoJ.ogiques et geographiques essentiels - le Rhodope, Ies Alpes
Dinariques, l'Olymp•.: et le Pinde - Ies Balkans nous apparaissent comme. un pli
secondaire, tant au poinL Ce vue de l'ancie1U1ete qu'a celui de l'altitude. Brţf, ils ne
caracteriSerit poim le relief de la Peninsule /. . ./.
/. . ./ L'erreur de cet:e denomination est due aux cartes et aux descriptions
geographiques d·c l'antiquite. Pendant des siecles, elles ont ete la seule source d'information. Dans tous ces ouvrages anciens, onest frappe, de prime abord, par une
gigantesque pa roi mont:tgneuse qui parcourt la Peninsule de l'Est â l'Ouest, de la
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Mer Noire aux Alpes. Cette paroi separait Ies regions du Sud - la Grece, la Macedoine, la Thrace - des regions septentrionales, que Ies Grecs consideraient comme
inhospitalieres, aux neiges abondantes, aux froids excessifs, habitees par Ies
Barbares I „ ./.
I .. ./ Ce n'est qu'au milieu du XIX-e siecle, apres le voyage d'Ami Boue, que
l'on s'est rendu compte que cette grande paroi centrale n'existait pas et que, par
contre, la Peninsule etait coupee du Nord au Sud par de nombreuses vallees et
surtout par la grande depression Morava-Vardar /„ ./. Mais ii a fallu beaucoup de
temps avant que Ies cartographes eussent fait leur profit de cette decouverte.
C'est de cette fausse image d'une chaîne centrale que provient l'erreur du
nom. En effet, au commencement du XIX-e siecle, sous l'influence des idees de
Humboldt et de Ritter, on a manifeste la tendance a remplacer, dans l'etude du
globe, Ies divisions politiques ou historiques par des divisions geographiques. De
grandes modifications dans la nomenclature s'ensuivirent. Par consequent, on
prefera Ies denominations qui correspondaient aux principaux caracteres geographiques - comme, par exemple, Ies chaînes montagneuses. C'est en s'inspirant
de cette fausse conception au sujet de la .chaîne centrale" - acceptee encore au
commencement du XIX-e siecle, - qu'Adolphe Zeune a ecrit pour la premiere fois,
en 1808 „Haemushalbinsel".
Sous l'influence des nouvelles recherches certains savants allemands (tels
que Theodor Fischer, H. Wagner etc.) ont propose, ces demiers temps, un terme
general: la Peninsule Sud- Est europeenne. Nous avouons cependant, malgre natre
critique et nos reserves, qu'un changement de nom nous paraît presque impossible. C'est que la denomination donnee au commencement du siecle passe, a une
epoque d'importantes transformations historiques dans la Peninsule, est si generalement admise que l'on ne pourrait guere la remplacer. Si cependant un .conclave" etait un jour a merne d'envisager un changement, nous ne comprendrions
point l'interet reel d'un nom aussi vague et anonyme que celui qui ne s'en tiendrait
qu'aux points cardinaux. S'il s'agissait de trouver un autre nom, c'est â l'ancienne
denomination que nous pourrions revenir, car ii serait infiniment plus logique que
le nom de .Massif Thrace" - par lequel Ies geographes indiquent la partie centrale
de la Peninsule qui en est aussi la plus ancienne au point de vue geologique - soit
applique a la Peninsule tcut entiere. II serait le plus caracteristique, non seulement
du point de vue geographique, mais aussi du point de vue historique et ethnographique. C'est une verite aujourd'hui etablie par la sdence objective, que le fond
racial, le substratum, de la population balkanique est thraco-illyrien. En disant „la
Peninsule Thrace", d'apres la plus ancienne population qui en ait fixe Ies caracteres humains, nous appliquerions une methode suivie dans l'appellation d'autres
grandes unites europeennes, telles que la peninsule Italique, Iberique, Scandinave
ou l'archipel Britanique. Mais cette solution pourrait provoquer le proteste des
savants grecs. S'il est vrai que Ies Thraces ont dispose d'une grande surface territoriale et de la force du nombre, ii est non moins vrai que l'Hellade a donne a la
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Peninsule Ies elements essentiels de san unite spirituelle. En canclusian, ii ne fait
pas de daute que le terme Peninsule Btllkanique restera. (D'ailleurs an a invaque
que le terme "Peninsule Mantagneuse" repandrait a la realite geagraphique de
cette peninsule, la plus mantagneuse de tm1tes Ies peninsules europeennes).
Apres l'ecroulement de la damination turque et la canstitutian des etats
nationaux, on s'attendait a un grand progr~s des recherches scientifiques dans la
Peninsule des Balkans. Malheureusement, ii n'en fut rien. La delirnitatian des nauveaux etats s'est effectuee selan la canception absalue que ]'Europe occidentale se
faisait des frantieres; mais an a aublie que l'Espagne, l'Angleterre, la France et
l'Italie forment des „unites" naturelles qui ant favarise de bonne heure la fonnation
d'etats nationaux. On a oublie encore qu'a la constitution de ces etats ont contribue, outre de puissantes frantieres naturelles, certaines conditions qui leur assuraienc une independance economique. On n'a pas tenu compte du fait que la
Peninsule des Balkans represente, dans son ensemble, une unite geo-econarnique,
ayarit ses lois naturelles de campensatian et d'equilibre, qui n'ont jamais permis,
dans le passe, des frantieres interieures etanches, conune celle qui separent Ies
etats accidentaux. Enfin, on a mesestime le fond racial, la cammunaute de la culture et d~ la civilisation, l'indivision de ses richesses naturelles - bref, ce qui fait
des peuples de la Peninsule une grande familie humaine. Pour mieux cannaître ces
realites, la methode comparee nous paraît indispensable. Exarninons de plus pres
le probleme de la methode, car vu son importance, ii vient en tete de natre plan
de travail.
La Peninsule Balka1·.iquel presente une campasition ethnique d'une variete
sans pareille en Europe et meme dans le reste du monde. Des couches albanaises,
araumaines et slaves qui ~;'etendent jusqu'au cceur de la Grece; une immigratian
grecque a travers la Thra·.:1;, la Macedoine et l'Epire jusque dans l'Albanie meridionale et le long de toute~; les câtes; des infiltratians bulgares dans Ies plaines de
Valachie et des infiltratiu1s roumaines jusque dans Ies vallees des Balkans et au
centre de la vieille Serbi 1~; ce ne sant la que quelques-uns des aspects de cette
masa"ique de races que I'<· n rencontre aujaurd'hui dans la Peninsule. Dans certaines
regions - canune par exemple en Albanie et en Macedaine - an trouve, Ies uns a
câte des autres, des vil'.at'i-'.S slaves, grecs, aroumains, albanais et turcs.
La position geograf r. .'que de la Peninsule Balkanique suffit â expliquer cette
diversite de races. La1 gemene auverte au Nord sur les plaines de !'Europe Centrale
et par la Mer Noire sur la Russie meridionale; separee de l'Italie par une mer etroite
l~s îles de la mer Egee et ses detraits, elle offre, de taus
et liee a l'Asie Mineu1.·e
câtes, des voies d'acces faciles: 11 n'esr dane pas etonnant que tant de civilisations et
de races de l'Orient, de ]'Occident, du Nord et du Sud se soient donne rendez-vous
sur son sol. Elle est en effet, ;comme on l'a tres bien dit, "un corps geographique et
geologique interrr.ediaire entre !'Europe et l'Asie". L'anciennete cies croisements des
peuples remonte aux ternps de.la prehistoire; ces croisements constituent une caracteristique perr.1anente, renouvelee d'âge en âge, des regions balkaniques.

par
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En cutre, certains facteurs geographiques interieurs ont empeche, a leur tour,
Ies peuples des Balkans de conserver dans des limites precises leur individualite
ethnique. L'histoire et Ies conditions economiques · ont ·contribue egalement â
favoriser un intense mouvement d'echanges, accompagne de deplacements massifs et repetes de la population qui allait d'une region al'autre. Tous les peuples de
la Peninsule ont ete, au cours des âges, entraînes dans ce mouvement general.
Rappelons, en particulier, quektues-uns des moments caracteristiques ou l'anciennete, l'intensite et la diversite des croisements de races et de civilisations dans certe
partie de !'Europe se sont manifestees /. . ./.
/. . ./ Au temps de la domination turque, les migrations d'une region a l'autre
de la Peninsule ont continue â une cadence rapide. Les causes de ces deplacements etaient tres variees. Parfois, c'etait une repression sanglante ou une guerre
qui declanchait le mouvement. Les persecutions ont provoque, dans certaines provinces, le passage en masse a l'islamisme des populations menacees. Mais !'aspect
ethnique de la Peninsule a ete modifie encore davantage au temps de la domination turque, par d'importants courants venus d'Asie-Mineure. A câte d'une nombreuse population de pasteurs turcs venant d'Asie et etablie dans les vallees
orientales des Balkans, au Rhodope, a Pirin et en Macedoine, on mentionne des
groupes notables de population syriaques et armeniennes. Cependant, c'est en
Bulgarie proprement dite que le brassage a ete le plus intense. On trouve, superpose au vieux fond thraco-romain, un melange slavo-touranien, avec des Bulgares,
des Petchenegues et des Coumans, au milieu desquels se sont fondus, du MoyenAge a nas jours, un ncmbre important de Roumains, de Grecs, d'Armeniens,
d'Albanais etc.
Ces indications i!lurtrent sommairement combien ont ete anciens et intenses
Ies croisements de races et de civilisations dans la Peninsule Balkanique. Les
regions du plus fort brassage ont ete naturellement la Macedoine et l'Epire. Un
exemple typique des melanges de populations qui caracterisaient la peninsule a la
fin du Moyen-Age nous est fourni par le cas du vo'ivode Ivanco, qui a occupe, en
l'an 1400, la ville d'Arta; ă son propos la chronique rappelle qu'il etait de race
„serbo-albano-bulgaro-valaque". Il ne faut dane s'etonner qu'aujourd'hui encore,
dans certains regions, en Epire, en Thessalie, en Macedoine, dans la .Banovine" du
Vardar et en Albanie, la variete ethnique soit telle qu'elle entraîne diverses formes
de bilinguisme. Chacun peut, par consequent, se rendre compte combien, dans
ces conditions, lcs echanges d'influences d'un peuple a un autre ont du etre considerables, et avec quellc facilite Ies elements de civilisation et de culture ont passe
de l'un a l'autre. Mais des traits communs se sont egalement developpes par le foit
que, des siedfi; durant, >ous la domination romaine, byzantine ou turque, les
divers peuples balkaniques ont ete englobes dans le meme systeme politique,
soumis aus rr.e:mes condi::ions politiques et administratives, econorniques et religieuses. Le rf:gime turc, ·~n particulier, utilisant surtout l'influence spirituelle de
l'Eglise orien'(a!e, a exe1cl une puissante action unificatrice.
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De toutes ces observations, ii resulte pour l'homme de science cette verite: on
ne saurait etudier separement la vie d'un peuple b~lkanique. Elle se presente aux
investigateurs, dans tous Ies domaines, comme un ensemble de cercles qui s'entrecoupent mais qui ont <les arcs communs. La vie de ces peuples, indivisible au
cours des siecles, doit etre etudiee aujourd'hui encore selon une methode commune. II s'ensuit qu'une large cooperation intellectuelle est necessaire pour mener
a bien l'reuvre d'investigation et de decouverte. De l'ensemble de ces travaux et
recherches s'est degage tm nouveau systeme scientifique dont nous venons
d'esquisser Ies buts et la methode. Determine dans ses recherches par Ies bornes
que lui fixent la geographit! et l'histoire, la balkanologie cherche a etablir Ies lois
et Ies circonstances cara( teristiques sous l'action desquelles s'est developpee de
siecle en siecle, la vie des peuples balkaniques dans son ensemble aussi bien que
dans Ies parties. Elle suppose l'application stricte des methodes de comparaison
dans tous Ies domaines, en historiographie comme en philologie, en ethnographie
comme dans le folklore, dans !'art comme dans Ies sciences sociales et economiques. Malheureusement, jusqu'ă present ces methodes n'ont pu etre appliquees
que dans une faible mesttre dans la Peninsule, car Ies frontie?es que l'on assigna
aux peuples balkaniques rompirent !'unite economique et spirituelle de la peninsule. II s'ensuvit que chaque partie vouiut dominer le tout. Les petites nations
baikaniques s'engagerent dans de grandes actions imperialistes qui se sont reclamees du mythe de la nation predestinee / .. ./.
/. . ./ Le choc des tendances imperialistes transforma la Peninsule, selon le
mot tres juste d'Albert Kut;,bach, en un brasier de !'Europe; luttes farouches pour
la denationalisati .:m des ( ~.~ments allogenes suivies de guerres achamees.
Les recherches scientifiques chez Ies peupies balkaniques emprisonnes dans
des compartimc:~nts nationaux, n'ont pas echappe a l'influence nefaste de ces
antagonismes i::·olitiques; l'historiographie, tout particulierement, Ieur a paye un
lourd tribut G',r, a part qu =lques honorables exceptions, elle est devenue un instrument des vei.Jeites de I'exj:>ansion politique /„ ./.
I. . .! L: l science rournaine, disons-Ie, en laissant toute modestie de câte, a le
merite d'av oir ete Ia pre·r.iere qui se soit adonnee avec une vraie vocation a ce
genre d'etudes. N'oublior,_, pas que parrni Ies premiers dictionnaires paralleles
parus dan·,; le monde enti-'.r, se trouvent ceux de Cavalioti et de Daniel - Ies chefs
du mouw~ment intellectu d de Moschopolis -, Ie premier en trois Iangues, le second en quarre. Nos per.sees se dirigent pieusement vers Hasdeu, Philippide et
Ovide Denmşianu, qu 1 ont contribue a augmenter Ie prestige de la science
roumain.<!. Parmi Ies h'1storiens decedes, I'reuvre de N. Iorga reste, a câte de celle
de JireC'ek, I'une des fJius importantes. Personne n'a su voir plus clairement que lui
I'hist'Jire de Ia Peninsule comme un ensembie historique / .. ./.
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Notă

1. Cf. Balcania, voi. I, 1938,_pp. III-VII, Avant-propos.

(Fragmente reproduse din ~Ba/cania", VI, 1943, pp. III-XII.)
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Denis Zakythinos

Etat actuel des etudes du Sud-Est europeen
(objets, methodes, sources, instruments
de travail, place dans Ies sciences humaines)

REMARQUES LIMlNAIRES•
/ .. ./ Le developpement des etudes du Sud-Est europeen se realise par deux
mouvements paralleles: un externe et un autre interne. Le premier est regi par Ies
grands courants de la pensee historique de !'Europe occidentale; le second
procede des sources memc des peuples balkaniques dans la voie de leur reveil
national. Sous un autre 1ngle, un sujet analogue a ete traite durant la journee
hyzantine dans Ies cadres du xx1e Congres intemational des Sciences Historiques
(Vienne, 29 Ao(1t - 5 Septembre 1966: Le monde de Byzance dans la pensee historique de ! 'Europe ă partir du XVIF siecle, jahrbuch der 6sterreichischen byzantinischen Gesellschaft, tome XV, 1966, pages 1-104). Bien des aspects et bien des
details de certe enquete, rnenee par Pertusi, Guillou, Zakythinos, Hunger, Obolensky, Dujcev, l.rmscher el Angelov, et completee ulterieurement par un savant
memoire d'Agostino Perrw.i, Storiografia umanistica e mondo Bizantino (Palermo, 1967), trouveraient k~ur place dans le schema historique de nos propres disciplines. Nou.s p.::iurrions, ;x·ur commencer, mettre en exergue cette remarque du
collegue ita;jen: „Ies debuts de l'interet de l'historiographie europeenne pour le
monde byzantin (et nous <;auterions: dans une certaine mesure pour le monde de
Sud-Est europeen) ne peuvent pas etre separes d'un complexe de facteurs culture!s, poli tiques, spiritt:els et religieux qui, dans leur ensemble, constituent
l'essence meme de ces courants de pensee divergents dont naquit et se developpa
!'idee de lTurope modeme" (op. cit., page 6).
L'âge hero'ique de la decouverte des Balkans est !ie au puissant mouvement
de !'Occident vers !'Orient qui prend son essor au xie siecle sous forme de pieuses
peregrinations ou d'entreprises rnilitaires sacrees. On ne saurait guere considerer
comme typiquement ba!k:mique la peregrination palestinienne ou grecque qui
emprunte la route mediterraneenne de l'Adriatique, des Ues Ioniennes, du Peloponnese, de Crete ou des îles de la mer Egee. Ce sont Ies voies terrestres qui nous
interessent, celles qui, sillonnent Ies parties superieures de la Peninsule. Elles ont
• Rapport general presente au deuxieme Congres international d'etudes sud-est

europeennes.
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l'attrait d'une sauvage nouveaute: paysages et peuples inconnus, villes et villages,
us et coutumes ignores. Parcourez le livre vieilli, mais toujours valable de Pierre
Matcovic Reisen durch die Balkanhalbirisel wdhrend des Mittelalters, traduît de
!'original croate par Joseph Annin Knapp (Separatdruck aus dem Mitteilugen der
K.K. Geographischen Gesellschaft, Vienne, 1880). L'auteur debute par
l' Itinerarium Hierosolymitanum, par Priscus et Hierokles; comme de juste, il s'etend longuement sur Ies narrateurs des Croisades, parle d'Idrisi et de Benjamin de
Tudele et aboutit aux x:me, xrve et x:ve siecles avec Georges Acropolite, Muntaner,
le (Pseudo)-Brocard (Guillaume d'Adam), Rudolf von Sudheim, Guillebert de Lannoy, Bertrandon de la Broquiere, avec Cyriaque d'Ancone et autres.
Deja des considerations graves trouvent place a cote de la soif de connaître
et de ce premier emerveillement de la decouverte: considerations religieuses et
politiques, me!angees de vives apprehensions, celles qui raniment et temissent â
la fois I' idee de la Croisade tardive. Un texte eminemment signiflcatif illustre cette
nouvelle etape: la Descriptio Europae Orientalis, ouvrage qu'on date de l'annee
1308 et qui traite de l'Empire de Constantinople, de l'Albanie, la Serbie, la Bulgarie,
la Ruthenie, de la Hongrie, la Pologne et de la Boheme (editee par Olgierd Gorka,
Cracovie, 1916). Une veritable prefiguration des Balkans. Avec d'autres memoires,
ils nous aident a preciser Ies attitudes de !'Occident vis-a-vis de l'Orient schismatique. Les projets Ies plus audacieux se forment. Mais, bientât, le peril va jeter son
ombre sur !'Europe divisee. Encore une fois, en marge de l'ascension de la puissance ottomane, Ies peuples de la Peninsule connaîtront une triste notoriete.
Le XVIe siecle finissant, le Xvne et le debut du XVIIIe - epoque de l'erudition
par excellence - ont su combiner Ies preoccupations politiques, economiques et
religieuses avec la recherche philologique et historique. A cette meme periode ou
Hieronymus Wolf (151(-1580), Wilhelm Holtzmann ou Xylander (1532-1576),
Johannes Lăwenklau ou Leunclavius (1541-1594), Johannes Van Meurs ou Meursius 0579-1639) ouvraient le chemin vers la publication des textes; ou paraissait la
Byzantine du Louvre, h<.ut fait de la science europeenne; ou s'achevait la prodigieuse production de Du Cange et de la pleiade des savants editeurs - pendant
cette meme periode on elabore des ouvrages fondamentaux se rapportant directement ou indirectement ::i. l'histoire des peuples de Sud-Est: la Turcograecia de
Martin Crucius (1584), l'.:l~vricum vetus et novum sive historia regnorum Dalmatiae, Croatiae, Slavontae, Bosniae (1746) de Du Cange, I' Oriens christianus de Le
Quien 0740), l'Jllyricum ;acrum de Farlati (1715-1819), les Memoriae populorum

olim ad Danubium, Pori tum Euxinum, paludem Maeotidem, Caucasum, mare
Caspium et inde magis ad septemtriones incolentium e scriptoribus Historiae
Byzantinae erutae et digestia de J.G. Stritter (1771-1779).
Ainsi qu'il a ete remu.1que, le developpement des etudes du Sud-Est europeen
se fait egalement avec le reveil de ses peuples. Si chez tous les groupes sociaux la
prise de conscience natiornle se realise dans une communion directe avec le passe
historique, le reveil des nitions de cette partie de l'Europe est profondement marque
par l'Histoire. Cest par l'flistoire que celles-ci s'elevent vers l'independance; c'est
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aussi par l'Histoire qu'elles entendent resoudre leurs litiges. Un fois leur retablissement gagne, elles luttent sous l'etendard des grandes idees qui sont d'origine et d'inspiration purement historiques. II est donc concevable que, a des periodes variant
d'un pays al'autre, Ies etudes historiques et philologiques connaissent un renouveau.
Tantât Ies devan\:ant, tantât Ies suivants, ces attitudes ideologiques viennent rejoindre Ies grands courants de l'Historismus europeen. D'une fat;;on generale, le
reveil des nationalites se nourrit des idees nouvelles qui viennent du dehors. Rampant un long isolement, celles-ci gagnent de la peripherie le noyau de la Peninsule.
Des câtes de la Dalmatie, des Iles Ioniennes, de la Crete, de Chypre, des câtes de
la Mer Egee, de la Propontide et du Bosphore, des regions lirnitrophes de la Russie,
de la Hongrie et de l'Autriche, elles. touchent des provinces difficilement accessibles. Les florissantes colonies de l'Etranger, de l'Italie, de l'Autriche, de la Hongrie,
des pays allemands, de la Russie, alirnentent Ies mouvements renovateurs /. . ./.
/ .. .! On a dit de !'Europe qu'elle est „une et diverse", que „la diversite est la
condition de !'unite" (Gonzague de Reynold, La formation de /'Europe, tome ier,
Fribourg, 1944, page 63). Une et diV;erse se presente !'Europe du Sud-Est aux
points de vue ethnique, national, politi,que, linguistique, culturel et, parfois,
religieux. Dans certains cas, cette diversite est intrinseque et pennanente; dans
d'autres, changeante et temporaire. En ce, qui concerne ces demiers, Ies diversites
sont regies par des mouvements oscillatoires allant de la synthese a la differenciation et vice versa.
L'unite dans la divers1te ... Cette heureuse formule calmera Ies doutes et Ies
reactions. Car cette unite balkanique a ete plus d'une fois contestee, voire meme
niee. II n'existe pas une ,unite balkanique" et ii ne peut pas etre question d'une
„civilisation commune des Balkans". D'autres, moins pessirnistes, se sont bomes a
amputer du corps de l'EoJrope du Sud-Est tel ou tel de ses membres, en le rattachant a d'autres unites geographiques et culturelles. Les Turcs, ont-ils soutenu,
peuple asiatique sont etr..ngers aux pays balkaniques. Les Grecs, fuyant Ies plaines
et Ies montagnes, sont toJrnes vers la Mediterranee. Les Croates, Ies Slovenes, Ies
Roumains sont attires vers d'autres foyers de culture. Le probleme est pose et existe
toujours. II nous a preoccupe lors de la fondation de natre Association intemationale. On a cru contou~ner la difficulte en substituant le titre etudes du Sud-Est
Europeen a celui d' etudes balkaniques.
Comrile ces debats rh~oriques presentent un interet pratique pour Ies grands
probleme$ ·de methc1de, ie voudrais <lire quelques mots sur !'unite et sur la diversite. Permettez-moi. tout d'abord, de rappeler qu'un proces analogue a ete ouvert
a propos du concept de !'Europe, de !'unite europeenne, de !'idee europeenne. A
en croire certains affirm<:tions, !'idee d'une unite culturelle de notre continent est
un mythe. Mais, ai nsi que Max Beloff l'a tres justement remarque, si c'est un mythe
„d'imaginer que tdle nation europeenne a developpe Ies traits particuliers de sa
culture sans un echange constant d'influences avec ses voisins, il n'est pas moins
un mythe d'imaginer que !'Europe a eu tout le temps une reelle existence independamment des peuples qui la composaient. .. " (Europe and the Europeans. An
lntemational Discussion, J.ondres, 1957, page 275). De rneme !'Europe du Sud-Est
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ne saurait etre consideree comme une entite, comme une valeur ideale, independante de l'histoire et de la culture de ses peuples. L'unite ici, comme partout
ailleurs, ne reside pas dans l'identite, mais dans l'affinite. S'il n'existe pas une civilisation commune des Balkans, ii existe des aires de civilisation.
Les cultures dites balkaniques forment, en effet, une aire de civilisation sui
generis. Compacte au centre, celle-ci se desagrege vers Ies peripheries. Ici Ies
forces centrifuges ont joue une action dissolvante: Grecite mediterraneenne, civilisations marines et comrnunales italiennes et dalmates, cultures mesoeuropeennes,
carpathiennes et danubiennes. Mais, dans l'ensemble, Ies civilisations des pays du
Sud-Est ont connu un developpement historique dans Ies cadres d'entites etatiques
qui n'ont pas seulement realise une unite politique, mais aussi cree une synthese
de civilisation (O.A. Zakythinos, La synthese byzantine dans /'antithese OrientOccident, Actes du Col/oque internationa/ de civi/isations ba/kaniques, Sina1a,
8-14 juillet 1962, pages 107 et suiv.).
En effet, une comrnunaute culturelle est souvent le resultat d'une symbiose
dans le sein d'une vaste organisation politique. Les zones de civilisations apparentees se developpent soit dans Ies cadres de cette organisation et sous l'influence de
facteurs divergents (geographiques, sociaux, demographiques, nationaux etc.),
soit une fois celle-ci disloquee ou disparue. Certains empires ont ete exclusifs avec
leurs populations. Ils ont talere Ies differences ethniques ou linguistiques, mais,
par contre, ils se sont montres intransigeants quant a la culture. Ils ont pratique un
imp~rialisme culturel et religieux. Tres souvent l'homogeneite n'a ete obtenue que
par des luttes farouches contre Ies recalcitrants ou Ies dissidents.
II est dane urgent de suivre le mouvement oscillatoire dont ii a ete question;
de fixer Ies moments cul:ninants de !'unite et Ies periodes critiques de la desagregation; de foire ressortir le~ etapes de l'evolution /. . ./.
I .. ./ Dans une articulation schematique, vous a urez la succession des periodes organiques et des periodes critiques au sens ou Saint-Simon s'est servi deces
deux termes. Vaiei quelques propositions provisoires sous la forme. d'une Table
des matieres d'une livre, d'un beau livre a ecrire.
I. La co/onisation grecque. - L'imperia/isme macedonien et /'unite
du monde hellenique. - Desagregation du monde heltenique et intervention romaine. - La Pax Romana et Ies cites he/leniques. - Le polytheisme orienta/. - La Pax Romana Christiana. La crise des invasions:
Germains et Huns. - L'essor de la civilisation de la basilique paleo-chretienne. - L'eclipse des peuples aborigenes.

II. La crise des invasions avares et slaves. - La destruction de la basilique pateo-chreLienne. - La co/onisation slave. - Ethnogenese des Slaves
du Sud. - Les Bulgares et la lutte pour l'assujettissement de /'element
slave. - L'hellenisation de l 'administration bulgare: Ies inscriptions
protohulgares.

III. La christianisation des Slaves et des Bulgares. - Cyril/e et

Methode. La solution cyrillîque de la question slave. - La formiltion de
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la litterature byzantine de langue slave. - L'edifice cu/turei de plan en
croi:x: grecque inscrite. Les dernieres phases de /'antagonisme greco-bulgare. - La re-byzantinisation de la Peninsule de l'Hemus.
IV. Byzance entre /'Orient et /'Occident. - Les invasions normandes.
- Les Croisade5. - Ajfirmation nationale des peuples balkaniques:
Serbes, Bulgares, Albanais. - Le Mont-Athos,. centre. monastique et cu/turei. - Expansion economique de l'Occuknt. ·· · ·

V. La Quatrieme Croisade et Ies etablissements /atins en Orient. - Les
Etats grecs et la rennaissance de la Grecite hel/adique. - Antagonisme ·
greco-bulgare. - Les Serbes. - La reprise de Constantinople et la restauration de l'Empire byzantin.
VI. Byzance des guerres civi/es. -Antagonismes balkaniques. F.xpansion et essor de l'Etat serbe. - Apogee de /'art byzantin et hellenisation
de la cu/ture. - Les Turcs et la formation de l'Etat ottoman en Asie
Mineure. - Les Turcs puissance balkanique. - La resistance des peuples
du Sud-Est euivpeen. - L'agonie de l'Empire byzantin et Ies dernieres
croisades. - La .-enaissance inte/lectuelle et artistique: centres regionaux. - La prise c.'e Constantinople.
VII. Les der•neres resistances et /'unification de la Peninsule sous la
domination oi'omane. - Les cadres administratifs et sociaux du conquerant: suroi11ances byzantines. - Les autonomies et Ies privileges. - La
double jurididion: Empire ottoman et Patriarcat mcumenique. L'unification âu pouvoir spirituel et l'imperialisme orthodoxe. - La survivance du drr.,ri byzantin. - Le regime de la propriete. - L'Orthodoxie:
systeme spiritu el, cu/turei et social. - L'art post-byzantin. - L'Hellenisme
de l'Orthodoxi~ ~t l'Hellenisme de la Renaissance occidentale. - La litterature in·edl:ntiste. - Le premier Humanisme grec.

VIII. la dec(/,dence du regime administratif et social de l'Empire
ottoman. - La naissance et le developpement des institutions de decentralisation administrative: Ies autonomies regiona/es. - Les colonies de
l 'Etranger: lei r râle economique et intel/ectuel. - La dijferenciation
sociale. - Le reuouveau economique et /'avenement d'une classe citadine. -- La marine marchande. - La decadence du regime militaire
ottoman. - Le:; corps de defense regionaux et la naissance de la resistana! annee. -· La decadence du systeme de l'Orthodoxie. - La naissance
de l'Humanism:! d'inspiration classique et occidentale. - Le second
Humanismus grec et le Siecle des Lumieres. - L'Occidentalisme dans
I Empire ottoman. - Langues ecrites et langues par/ees. - La diglossie
gi-ecque. - La d§cadence de /'art postbyzantin et la naissance de /'art
moderne. - La lutte pour l'independance. - L'ideal d'un Etat
·'X!cumenique: Rigas Ve/estinlis. - L'idee nationale et / 'emiettement des
nationalismes. - Les premiers Etats autonomes et Ies premiers Etats
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independants: Etat de l'Heptanese (1800), Revolution serbe (1804),
Guerre pour 11ndependance grecque (1821) I .../.
/ .. ./Dans le schema de periodisation que je viens de vous presenter, accompagne de quelques breves remarques, nous trouverons Ies elements pour repondre aux questions posees. Avec Ies restrictions que comporte tout essai de generalisation, on aboutira a cette affirmation: a savoir que le Sud-Est europeen, ayant
vecu dans Ies cadres de vastes unites politiques et sous le rayonnement, sans cesse
renouvele, de traditions de hautes cultures, a forme des zones de civilisation commune. Celles-ci varient d'apres Ies lieux et Ies epoques. Varient egalement, d'apres
Ies groupes ethniques et Ies couches sociales, Ies apports originaux, ainsi que la
puissance et Ies modalites de reception et assimiliation. Un immense champ de
recherches concertees s'ouvre dane devant nous. Dans cene tâche, nous avans
derriere nous !'exemple d'une generation de savants illustres. On ne me taxera pas
de partialite, si je ne prononce qu'un seul nom, celui de Nicolae ·Iorga, historien
universel, mais aussi geant de la synthese du Sud-Est europeen / .. ./.
/. . ./ Une des consequences fondamentales de ces considerations est celle-ci:
tous Ies faits historiques, tous Ies aspects du langage, tous Ies phenomenes sociaux
et culturels, Ies courants des idees et les attitudes spirituelles et sentimentales qui
se situent dans Ies cadres geographiques du Sud-Est europeen, n'appartiennent
pas necessairement au domaine du interets de natre Association. Seuls Ies faits et
phenomenes qui, portant Ies limites regionales, etatiques ou nationales, se prolongent sur une superficic supranationale et interbalkanique, meritent d'etre proposes a natre attention. Ainsi Ies rapports speciaux, portant soit sur des coupures
chronologiques (AntiquitP., Moyen Âge, Europe moderne), soit sur de disciplines
particulieres (Litterature, Art et Archeologie, Linguistique, Ethnographie, Folklor),
ne doivent pas faire double emploi avec des rapports, chroniques et ecrits similaires consacres a des domaines territorialement et specifiquement limites. Ils
porteront par excellence sur des domaines qui couvrent, sinon la totalite de l'aire
du Sud-Est europeen, au moins une superficie importante, ou qui, par leurs ramifications, acquierent un car~ctere supra-regional. La tâche n'est pas toujours facile.
Une discrimination des fa its historiques est necessaire. Faits historiques: evenements d'histoire politique, theorie de l'Etat, religion et organisation religieuse et
ecclesiastique, phenomenes et mouvements sociaux, structures et institutions
sociales, elements du Droit, courants d'idees, Culture, Art, us et coutumes, anitudes
religieuses et sentimentales, n'auront droit de cite dans le domaine du Sud-Est
europeen que lorsque, rompant les cloisons des Etats, des groupes sociaux, des
nations, s'implantent d'une fa~on plus ou rnoins durable dans la quasi-totalite de
natre communaute. 11 s'ensuit que les recherches du Sud-Est europeen, abandonnant a d'autres disciplines le Particulier (en l'occurrence l'Histoire evenementielle),
se porteront d•:! plus en pl 1Js vers le General, vers le structural, le social, le culturel.

(Fragmente reprodu5e din „Bulletin de /'Association Internationale d'Etudes
Sud-Est Europeennes", VIII, 1970, 1-2, p. 31-43).
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Mihai Berza

Les etudes du Sud-Est europeen,
leur role et leur place dans l'ensemble
des sciences humaines*

Difficile par sa natur(~ meme, le sujet fixe par le Comite de l'AIESEE pour cette
conference d'ouverture ce~• rravaux de natre Congres est devenu d'autant plus
redoutable depuis que, so1Js certains de ses aspects essentiels, ii fut magistralement
traite, dans son rapport genfaal d'Athenes, par natre president d'honneur, M. Denis
Zakythinos. II est d'autre p1rt evident, meme sans nous rapporter plus specialement aux principes formulfs par tant de savants eminents au cours du dernier siecle, que depuis la fondatio-1 de natre Association, dans Ies congres, colloques ou
reunions de travail de sc:-s commissions, des vues d'ordre general, theorique et
methodologique, ont ete a . :aaintes reprises proposees anatre attention. C'est ainsi
que l'on pourrait dire qu't 11 corps de doctrine s'est graduellement constitue au sein
de l'AIESEE, doctrine, hcureusement, non codifiee, car ce serait sans doute sa
mort, mais au contraire ser1sible a la necessite de l'enrichissement permanent et du
renouvellement continue„ C'est ă la lumiere de cette experience commune que je
tâcherai de revenir sur quelques-uns des problemes qui s'imposent ă toute reflexion sur la nature et l'in.ter•~t des etudes du Sud-Est europeen.
Je partirai d'un passage du rapport deja mentionne du Professeur Zakythinos,
passage qui me semble particulierement significatif pour natre propos et auquel,
d'ailleurs, le savant byzantinologue attachait assez d'importance pour le faire connaître d'avance, en guise d'instruction, a ses co-rapporteurs. Le voilă dans son
texte: •tous Ies faits historiques, tous ies aspects du langage, tous Ies phenomenes
sociaux et culturels, Ies cocrants d'idees et Ies attitudes spirituelles et sentimentales
qui se situent dan.s Ies cad:es geographiques du Sud-Est europeen, n'appartiennent
pas necessairem ent au domaine des interets de natre Association. Seuls ies faits et
phenomenes q1 li, rampant les limites regionales, etatiques ou nationales, se prolongent sur um: superficie supra-nationale et inter-balkanique, meritent d'etre proposes a natre attention.l. Ii me semble que l'on ne peut que souscrire ă ce sain
jugement. II y a, en effet. en ce qui concerne le Sud-Est europeen - et le fait se
repete pour toute grande :·;one geographique, et surtout lorsqu'il s'agit de territoires habitf":~ par plusiel'r: peuples et organises en un certain nombre d'Etats • Conference lue a la f~·.mce d'ouverture dume Congres lnternational des etudes du
Sud-Est europeen, Bucarest, '.e 4 septembre 1974.
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une science a deux niveaux, le premier etant celui que nous pourrions appeler des
faits locaux, jusqu'aux dimensions des histoires nationales, tandis que le second
seul serait constitue par ce nous envisageons plus specialement sous le nom d'etudes du Sud-Est europeen. Autrement dit, ces dernieres ne peuvent etre, par leur
nature meme, que sciences de synthese. Ă la verite, nous ne pouvons pas denier a
tout fait se passant dans la zone geographique ainsi appelee le droit d'etre considere comme relevant de nqs etudes. Ce n'est que la pauvrete de notre langage qui
nous oblige de recourir â un terme malgre tout ambigu, pour separer non pas deux
matieres, mais deux demarches dans l'analyse de la meme matiere.
II n'y a pas lieu d'insister sur l'interdependance permanente ou se trouvent,
dans Ies etudes du Sud-Est europeen aussi bien qu'ailleurs, ces deux niveaux de la
recherche. Ce n'est qu'un tres avance stade de la mise en valeur des sources sur le
plan local qui puisse assurer la base documentaire indispensable â toute consideration des problemes sous l'angle general du Sud-Est europeen. Cela ne veut pas
clire, naturellement, que le specialiste qui s'adonne a ce genre de considerations
soit exempte de l'obligation d'avoir ses propres contacts avec la matiere premiere
de ses recherches, mais tout simplement que, sauf de rares exceptions, assurees
par le caractere limite de l'enquete, il est dillkile de demander au meme chercheur
d'accomplir toutes Ies opfrations qui s'imposent a celui qui travaille en terrain
vierge. Le succes de ce que nous continuerons a appeler, faute d'autre tenne, Ies
etudes du Sud-&t europ.?en, dans le sens d'etudes generales de la zone, depend,
donc, de la maniere la plus etroite, du developpement de la recherche que nous
nommerons locale, c 'eski-dire, pour sa partie la plus importante, de la recherche
qui se realise dans cha.:un des pays du Sud-F.st en tant qu 'activite nationale.
L'inverse est d'ailleurs tol'.c autant vrai, c'est-â-dire l'impulsion que peuvent donner
Ies etudes du Sud-Est euro,Jeen a cene activite a caractere national, Ies problemes
qu'elles lui suggerent et surtout l'esprit qu'elles lui infusent dans l'approche de
chaque phenomene. On peut ainsi affirmer que la recherche locale aura d'autant
plus de valeur qu'elle sem plus capable d'accueillir ces impulsions et ces suggestions et de trailer toujm.11s son objet propre en tant que partie d'un grand tout.
Sila denomination d'etudes du Sud-Est europeen est en fin de compte conventionnelle, une ce11.aine part de convention entre aussi dans la delimitation geographique du sud-est de !'Europe. La preuve en est que vu de Munich, par exemple, ii apparaît plus r.:tendu que considere de Bucarest. II y a, sans doute, un terme
de rechange, cher â tant de nas collegues et ayant une prestigieuse tradition: celui
d'·etudes balkaniques· ou de ·balkanologie•. Mais ii n'arrange pas mieux l'affaire,
de ce point de vue du moins. Loin de moi l'intention de rouvrir l'ancienne polemique autour de ces deux termes et de troubler leur coexistence pacifique au sein
de notre Associ:2.tion. ]e laisserai, clonc, de câte le fait que le territoire roumain ne
peut entrer d':n.1cune maniere dans la Peninsule Balkanique, de meme que la
Grece insulaire et, peur-e11e, aussi certe peninsule de la peninsule qu'est la Moree,
et je dirai seulement mon inquietude sur l'etendue de ce que nous appelons la
Peninsule cks Balkans. Car je lis dans le Petit Larousse - ce n'est pas une autorite
en geograp hie, mais on Jevrait y trouver Ies definitions Ies plus claires - qu'elle est
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"limitee approximativement au nord par la Save et le Danube·„ et c'est justement
cet •approximativement• qui me trouble. D'ailleurs, si ce n'est pas le cas de l'Iberique, bien verouillee par Ies Pyrenees, la situation me semble plus grave encore
en ce qui concerne l'Italie, a propos de laquelle la meme source me renseigne
qu'elle est ·la plus effilee des grandes peninsules niediterraneennes• et que pourtant, l'Italie du nord est •nettement ,continentale·~ N'insistons plus sur des vetilles!
II est clair qu'„etudes du Sud-Est europ~en• 01) ·balkanologie„ le territoire qu'elles
sont censees couvrir' reste' affaiie de c9hVention. Ja ·plus sage des solutions est,
peut-etre - a une epoquc ou ta'nt de pbints feilri.esc;le natre mani~re de penser
fondent sous nas yeu~ - de laisse·r le Sud-Est europeen aux frontieres ouvertes et,
sans ignorer sans ctot.Jte ks problemes poses par l~ territoire, de partir des phenomenes lies a l'homrne etd~ Ies suivre chaque fois dans leur entiere etendue territoriale. De cette maniere, des regions yougoslaves, roumaines ou grecques pourront, a certaines t:poques ou pour certains ordres de phenomenes, ne pas entrer
dans. natre Sud-Est, tandis que, a d'autres epoques ou pour d'autres ordres de
phenomenes, nous le verrons s'annexer, sans nulle tendance imperialiste evidemment, une bonne partie de la Hongrie ou de la câte septentrionale de la mer Noire.
Une autre question encore mal definie et qui meriterait une discussion plus
serree, est celle de l'etendue que nous accordons au domaine des etudes du
Sud~Est europeen. II faut s;ins doute en exclure ce qu'on appelle •sciences exactes
et naturelles•, soit parce que leur nature propre ne permet pas d'etablir une relation specifique entre elles et la region des Balkans, soit, dans d'autres cas - par
exemple, la geologie du Sud-Est europeen ou sa proche parente, la geographie
physique de cette zone -, tout simplement a cause de !'extreme difference de
methodes et de moyens c'<· recherche - c'est-a-dire arbitrairement du point de vue
strictement theorique - u se limiter a ce qui concerne l'homme et Ies societes
humaines, ce qui, d'aillr·r .. rs, n'est pas fait pour simplifier Ies choses dans la
recherche d'une definition En tout cas, l'exclusion que nous venons de prononcer
est loin d'etre totale. Car co.nment pourrait-on encore se desinteresser des rapports
permanents, dans le con. :ret du developpement historique de natre Sud-Est
europeen, entre l'homme ·:t la nature qu'il a habitee ou qu'il habite de nas jours,
qu'il a transformee conti::uellement et qui a contribue a transformer Ies vagues
successives de ses habitant s. Deja en 1937, dans l'excellente ·Revue internationale
des etudes balkaniques•, . n geographe de Berlin, ]. Mărz, parlait des Aujgaben
halkanischer Raumgesch,:: htsforschung et nulne reste insensible a l'explosion que
connaissent actuellemer,·_ Ies etudes d'ecologie - l'un 9es grands themes du
prochain congres de San Francisco est justement ·Methodes de l'etude de l'homme
dans son environnemen':·. La meme observation est valable aussi pour Ies rapports
entre climatologie et histoire, ou pour ce qu'Emmanuel Le Roy Ladurie appelait
recemment ·l'histoire ck: la pluie et du beau temps•2. Il existe une association medicale balkanique tres acth.e; et c'est l'aînee de nas associations. Il y a, assurement,
des problemes medicaux specifiques des Balkans dans la societe actuelle, mais ils
ne retiennent pas noi.re interet en tant que tels. Faut-il encore rappeler, pourtant,
cette part que Marc Bloch 1eclamait deja, dans ·une histoire plus digne de ce nom•,
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pour l'etude des ·aventures du corps•3? Heureusement, son appel a ete suivi et l'on
peut parler aujourd'hui de .J'homme malade et son histoire•4 a câte duquel a toujours existe, et ii n'est pas moins interessant pour cela, l'homme bien portant.
Mais quittons ces fecondes rencontres entre sciences de la nature et histoire
pour revenir, selon le titre fixe par natre Comite a ma conference - que je n'ai que
tres legerement modifie -, aux rapports entre Ies etudes du Sud-Est europeen et ce
qu'on nomme sciences humaines. Je disais que la questlon n'est pas tres simple, et
ceci parce qu'a câte des •sciences humaines- existent Ies •sciences sociales-, qui
semblent ne pas etre la meme chose, quoique, ainsi que le faisait justementremarquer J. Piaget, ·ii est evident que Ies phenomenes sociaux dependent de tous Ies
caracteres de l'homme, y compris Ies processus psycho-physiologiques, et que
reciproquement Ies sciences humaines sont toutes sociales par !'un ou l'autre de
leurs aspects•. Et ii ajoutait, en polemiquant avec Rousseau, que ·la 'nature
humaine' comporte entre autres l'exigence d'une appartenance a des societes particulieres•S. II y a, d'autre part, une autre classification des ·disciplines relatives aux
activites proprement humaines- - je cite le rapport de J. Viet sur ·Les sciences de
l'homme en France· - qui comporte quatre classes: Ies sciences ·nomothetiques„
Ies sciences historiques, let sciences juridiques et Ies sciences philosophiques. De
ces quatre classes, seulement Ies disciplines de la premiere chercheraient - la dHinition appartient aJ. Piaget - •a degager des 'Jais' au sens parfois de relations quantitatives relativement constantes et exprimables sous la forme de fonctions mathematiques, mais au sens egalement de faits generaux et de relations ordinales,
d'analyses structurales, etc., se traduisant au moyen du langage courant ou d'un
langage plus ou moins formalise.6. Jene sais pas ce qu'en pensent Ies juristes et Ies
philosophes, mais en ce qui concerne Ies sciences historiques, qui comprennent a
juste titre, selon le meme savant, ·Ies disciplines dont l'objet est de reconstituer et
de comprendre le deroulement de toutes Ies manifestations de la vie sociale au
cours du temps„7 - y coP1pris, dane, l'histoire des techniques et des sciences, des
litteratures et des arts, de la philosophie et des religions, etc. -, il ne faut pas etre
necessairemen c historien marxiste pour protester contre cette injusticeB.
Nomothi.!tiques ou D.on, humaines ou sociales, Ies etudes du Sud-Est
europeen s'inserent justement dans cet effort de reconstitution et de comprehension - dane, d'explication, selon des lois plus ou moins generales - du ·deroulement de toutes Ies manife~;tations de la vie sociale au cours du temps•. Sont-elles
pour autant strictement historiques? Je ne le pense pas. Je crois, au contraire,
qu'elles d•.)ivent embrasser tout autant le present que le passe. Sans contester Ies
vertus no Jrrissantes pour )'esprit de toute connaissance susceptible d'etre integree
dans un 5;ysteme de pem.ee, ni Ies racines profondes dans l'actualite de tout interet
historiq u e, ce gui fait que, pour parler avec Croce, •toute histoire vraie est histoire
contemporaine„ ii reste tout aussi incontestable que !'un des principaux buts des
sciencef, historiques reside dans leur apport possible a la comprehension des
socie·.~es actueHes. Ajoutor·.s tout de suite que ce qui etait revolutionnaire dans la
pem.ee du jeune Marx, \(lrsqu'il affirmait, dans ses ·Theses sur Feuerbach„ que ·Ies
phibsophes n'ont fait qu'interpreter le monde de manieres differentes; ii s'agit
1
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cependant de le changer-, est devenu aujourd'hui monnaie courante, encore que
Ies directions du changement poursuivi soient differentes.
Dans Ies deux sens, de l'explication des societes actuelles et de l'action sur
leur avenir, la distinction entre sciences du passe et sciences du present, malgre
toutes Ies differences de perspective, de methodes, voire en un certain sens de
matiere, ne pourrait etre qu'arbitraire. Elle serait d'autant plus arbitraire aujourd'hui,
lorsque Ies sciences historiques, par un mouvement d'annexion qui, avec Ies larges
emprunts de methodes faits continuellement a cant d'autres sciences, est une des
marques de leur dynamism~, ont fini par triompher de certe frange absurde de terrain inculte qui se situait cntre le present et un passe d'autant plus historique qu'il
etait plus lointain. Heureusement, de nas jours, Clio ne craint plus de se mouiller
en pasant ses pieds parmi Ies vivants.
II n'est pas dans mcn intention de cataloguer Ies disciplines qui, dans certe
perspective, sont susceptibles de concourir a une meilleure connaissance du SudEst de !'Europe. La tâche serait d'ailleurs extremement difficile, et je risquerais fort
d'etre incomplet, etant d(mne J'osmose entre sciences du. presene et sciences du
passe a laquelle nous assistons, le greffage de nouvelles disciplines sur le vieux
tronc des sciences historiques et surtout Ies nombreuses disciplines qui se disputent tant de fois le men.e champ d'investigation, pour le grand bien, sans doute,
de l'avancement de nas connaissances. La plupart d'entre elles sont deja mises,
parfois avec des resultats pleins d'interet, au service des etudes du Sud-Est eu~ope
en. D'autres attendent les chercheurs qui en tireront les fruits en les experirnentant
sur la matiere offerte par '.::o.tte zone.
Tout ce que l'on peut souhaiter dans cette direction, c;est de voir s'accelerer
le mouvement de modemhation de la recherche, de renou.vellemenţ de la problematique, d'ouverture de :iouveaux champs d'investigation et d'introduction de
nouvelles methodes. C'e~-. une preoccupation qui doit etre tenue presente par Ies
facteurs responsables de J;; politique scientifique, sur le plan national, d'abord et
surtout, mais aussi par Ies c.rganismes internationaux, dont l'action stimulante peut
etre tres efficace dans ce .~:rocessus necessaire.
Que Ies etudes du S Jd-Est europeen ne peuvent avoir qu'un caractere pluridisciplinaire, la ct.ose tiem de l'evidence meme. Appelees ă rendre l'image complete des societef. qui se f,.mt succedees dans une region determinee, elles sont
obligees de recourir, pur rl'mplir leur tâche, :l la contribution des nombreuses disciplines que nOL'1S venons c1 'evoquer. U ne s'agit pourtant pas que de VOisinage, de
juxtaposition dr~ resultats obtenus isol~ment ou de leur integration, pour ce gui
regarde le pas~;e, dans ct•tte science insatiable de tout savoir que nous appelons
Histoire. L'important est <ie multiplier l'effort de recherche interdisciplinaire,
d'aborder ave c plus de f~r met~ !ţs ·memes phenomenes avec des methodes differentes et sous ies angles propres aux disciplines qui collaborent, pour leur
arracher ain~;i uri peu plus de leur secret. Cette approche n'a, certes, rien de specifique sud-est eutopeen; son application est pourtant tout aussi necessaire ici
qu'ailleurs ct l'on e.st en droitd'y voii l'une des conditions essentieHes du progres.
La sitlJation est un peu differente en ce qui totiche le recours a la methode
comparative dam. la recherche sud-est europeerine. Ni cene fois-ci nous n'avons
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affaire, evidemment, a un trait qui lui appartienne en propre. II est toutefois indeniable, d'une part, que le fractionnement ethnique et politique de la zone en meme
temps que l'intensite des echanges entre Ies parties font d'elle un terrain particulierement favorable :1 l'application d'une telle methode et, d'autre part, que cette
methode seule est apte a conduire aux resultats poursuivis par ce que nous nommons plus specialement etudes du Sud-Est europeen. D'ici aussi le fait qu'on en ait
eu recours tres tot. Iorga l'appliquait deja, par exemple dans Ies Caracteres communs des institutions du sud-est de /'Europe, sans l'appeler par son nom et, naturellement, a sa maniere. Budimir et Skok, dans leur article introductif au nouveau
periodique, qu'il est toujours profitable de relire, s'en referaient deja longuement
et affinnaient avec force que ·l'etude comparative de la realite balkanique est devenue une necessite de premier ordre. Elle s'impose depuis longtemps. Le but de
cette etude est de definir et d'expliquer Ies faits paralleles qui se manifestent dans
differents domaines de l'activite hurnaine des Balkans•9. Quelques annees plus
tard, en 1943, !'ample Avant-propos de V. Papacostea au Vie tome de ·Balcania·,
qui fixait Ies jalons d'une •nouvelle synthese historique de l'humanite de Sud-Est•
que le regrette savant esperait voir realisee dans son Institut d'etudes et recherches
balkaniques, s'intitulait justement La Peninsule Balkanique et le probleme des
etudes comparees. Depuis lors, nous parlons toujours plus frequemment de la
methode comparative en tant qu'instrument usuel des etudes du Sud-Est europeen. Elle devient necessaire des que l'on se propose de degager Ies similitudes,
de preciser l'etendue des phenomenes, de reconstituer Ies grands ensembles. Elle
est commune aux differentes disciplines: dtoit et institutions, histoire des litteratures - on s'en occupera plus specialement dans ce Congres meme - et histoire des
arts, ethnographie et folk\cre, etc.
II est bien entendu que ces recherches comparatives, qui pennettent !'acces
a des vues d'ordre genei al et peuvent meme conduire a des considerations theoriques dont l'interet d1:!passe l'aire des phenomenes envisages, doivent tenir
compte, dans Ja pratique rnurante, tout autant de ce qui separe que de ce qui relie.
Pour l'historien, pris le terme dans son acception la plus large - je me refere, dane,
aux sciences du passe, dont, seules, je m'occuperai dorenavant - s'il est essentiel
de decouvrir le jeu cache des lois dans Ies manifestations variees de la vie sociale,
ii n'est pas moins importar1t de saisir ces memes manifestations dans leur concret,
c'est-a-dire dans tout ce .1u'elles ont de particulier et, par consequent, d'original
sinon d'unique. Les limi1es territoriales imposees a un phenomene et infrachissables pour lui, de meme que, dans un autre ordre d'idees, Ies frontieres sociales de
la diffusion d'une attitude- mentale ou affective, sont pour l'historien d'un interet
egal a celui des conditior.~; de genese ou d'expansion d'une forme historique, conditions qu'elles contribu.~rt d'ailleurs, par le câte negatif qu'elles representent, a
rendre plus clairement disc:ernables.
Les etudes comparees restent dane, ainsi qu'on !'avu depuis longtemps, une
condition necessaire dt: l'avancement de nas connaissances sur le sud-est de
!'Europe. Elles n'ont toutdois pas comme unique but de degager des types de
phenomenes, de surprendre uniquement ce qui est commun. Bien au contraire,
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ainsi qu'on ne l'ignore non plus, elles .doivent offrir a la synthese la diversite
vivante des situations particulieres. S'il m'est encore permis de me servir d'une
image empruntee au metier du tissage, le fonds commun, si precieux pour nous,
devra constituer, dans la synthese a realiser, la chaîne qui assure la solidite de la
piece, tandis que la trame fera eclater la variete des couleurs et mettra en relief la
richesse des figures. En verite, ·dans cette synthese finale, qui ne sera jamais la
demiere, devront necessairement entrer aussi des elements qui ne seront plus des
faces diverses d'un meme phenomene et pour lesquels on fera appel aux developpements locaux, car sans eux l'image d'ensemble serait evidemment fausse. Leur
choix et la place qu'on leur assignera ne pourront dependre, en fin de compte, que
de la penetration et du sens des valeurs de l'historien qui entreprend la synthese.
Cette invocation des vertus de l'historien ne vas pas a l'encontre - j'aime a
croire - de !'idee de l'histoire-science nomothetique et elle s'oppose d'autant
moins a la valeur des efforts de quantification des phenomenes. Bien au contraire,
l'histoire quantitative et serielle restent une des voies majeures du renouvellement
de l'histoire du Sud-Est europeen, comme elles sont en train de renouveler l'histoire en general. Mais, en Jaissant meme de cote l'absence, deploree ii juste titre,
pour de longues epoques ou pour d'importants domaines, de donnees serielles ou
organisables en serie et le caractere inquantifiable de certains phenomenes, et avec
tout l'espoir que l'on est en droit de nourrir, dans la decouverte de nouvelles categories de sources ou dans un nouvel emploi de vieilles sources, ii ne reste pas
moins - et personne n'est, j'en suis sur, de l'avis contraire - que c'est l'historien,
jamais absent, d'ailleurs, ~ tous Ies niveaux de la recherche, par Ies problemes qu'il
pase, par la critique de ses propres resultats et par le sens qu'il leur accorde, c'est
l'historien toujours qui devra rassembler ces membres epars et recomposer a leur
aide une image coherente.
Mais, avec ces considerations, sans doute superflues, je me suis eloigne de
mon propos sur la part des donnees comparatives dans une histoire ideale du SudEst europeen. j'ajouterai seulement, a l'egard deces demieres, qu'ainsi qu'il y a des
aspects de la vie historiq11e non quantifiables, il y a aussi des phenomenes qui ne
relevent pas de la methode comparative et qu'il serait, certes, injuste d'eliminer
pour cette raison des etudes du Sud~Est europeen.
]'ai pari€: au debut d~ :non expose des deux niveaux de la recherche dans l'etude du Sud-Est europee11, niveaux en permanence interdependants et dont le second n'annule pas l'interc~t intrinseque du premier, qui, a son tour, n'aura pas
comme seule fonction cdle de procurer Ies materiaux au niveau superieur. II y
aura toujours une histoirc de !'art bulgare interessante en soi, une histoire de la litterature albanaise ou des institutions serbes, avec leur justification en elles-memes.
En n~alite, il ne s'agit pas de deux niveaux seulement, car immediatement se presente a nos yeux un trohleme, a savoir celui de l'histoire generale, avec laquelle
Ies etudes du Sud-Est eu1opeen, dans leur aspect historique dont je m'occupe en
ce moment - mais la situation n'est pas differente en ce qui regarde Ies societes
actuelles - ont des rappc,rts similaires a ceux etablis entre Ies deux premiers
niveaux.
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Les etudes du Sud-Est europeen n'ont pas uniquement la tâche d'offrir leurs
resultats a l'histoire generale afin qu'elle Ies integre, a son tour, dans un horizon
plus vaste; elles sont encore obligees d'epouser courageusement cel horizon, d'orienter leurs recherches en fonction de ce but, de Ies conduire dans un esprit similaire. En procedant de celte maniere - et c'est ce qu'elles tâchent de faire actuellement, parfois avec de remarquables resultats -, elles remplissent, par rapport aux
histoires nationales, le râle de premiere marche, large et solide, dans la montee
vers l'histoire generale.
]'ai employe prudemment jusqu'ici - ainsi qu'on a pu l'observer - le terme
d'histoire generale, en evitant celui d'histoire universelle. Mais malgre tout ce que
l'on a pu dire - de juste souvent - sur Ies aires de civilisation independantes et Ies
cycles d'evolution, sur Ies differences du niveau et du rythme de developpement
entre Ies societes et au sein de la meme societe et sur Ies decalages chronologiques,
îl ne reste pas moins qu'au dessus de ce qui tenda fractionner dans tous Ies sens
l'evolution des societes humaines, ii existe, quand meme, une histoire generale de
l'humanite, que l'on est tou1ours en droit d'appeler histoire universelle. C'est cette
histoire universelle qu'a l'aide des nouvelles disciplines et methodes, en pleine crise
de croissance pour le moment, l'historien devra construirelO, et c'est dans cet
ensemble final que le Sud-Est europeen aura a trouver sa place, differente selon Ies
epoques, mais qui marquer:1 toujours une presence non denuee d'originalite.
Dans cette serie d'integrations successives, il y a toutefois un palier qui ne
merite pas d'etre omis: celui de l'histoire europeenne. L'on parle souvent de l'europeanisation du Sud-Est·- ou de !'Europe orientale - comme de l'un des phenomens importants des derr.iers siecles. D'autre part, il n'est pas moins vrai, que nos
a·ieux de la fin du xvme siecle ou d'une partie du x:ixe revaient de !'Europe
comme d'une terre promi;e, ils voulaient devenir, ils voulaient etre des Europeens.
Pourtant, ils l'etaient, memc s'ils ne le savaient pas. Car ii y a eu, bien avant qu'il
n'y ait qu'une seule, deux Europes, une explicite, qui se pensait comme telle et
dont Ies frontieres furent en expansion, et l'autre, implicite, dont Ies limites, depuis
le moyen âge du moins - je laisse de câte l'antiquite, bien qu'une Europe sans la
Grece classique n'est pas :1 concevoir -, sont plus ou moins celles de la geographie.
Deux grandes traditions culturelles et spirituelles, europeennes toutes Ies deux, se
sont divisees son territoire, l'une prenant son appui a Rome et l'autre a Byzance.
C'est la premiere de ces deux aires de civilisation, souvent hostiles mais jarnais
etrangere.'i l'une a l'autr~, qui prit plus tât conscience d'elle-meme en tant
qu'Europe et, comme toujours, elle fit ceci en s'opposant au reste du monde et
implicitement a l'autre Eu.-ope. II est a noter toutefois, et je n'y vois pas une simple
coi:ncidence, que c'est ju.>te a l'epoque ou !'idee d'Europe acquiert ses contours
presque c! 1Ulnitifs 11 - a l':ige des Lumieres - que cette seconde Europe temoigne
de son df:sir d'etre eu.ropeenne, ce qui veut dire, si je ne m'abuse pas, qu'elle commeni;ait justement a se sentir comme telle.
Arrives au demier point de cet expose, ii convient de nous demander quel est
l'apport que peuc ~ittendre l'histoire universelle des etudes du Sud-Est europeen,
quel est leur interf.t pour l'bJstorien qui scrute le passe des societes dans toutes Ies
manifestations de leur existence?
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Peut-il s'attendre a decouvrir des Jais specifiques du developpement de cette
region? Budimir et Skok parlaient de telles Jais, •qui presiderent et qui contin,uent
a presider a leur developµement [des peuples balkaniques) et a leur vie.12. Ils disaient aussi qu'•une laie unique semble regir Ies vicissitudes de l'ensemble de leur
histoire". Ce serait celle de l'alternance des epoques d'unification et de particularisme13. Cette tendance de depasser Ies faits particuliers est tout a l'honneur des
regrettes savants yougoslaves. Pour ma part, je prefer~, y voir, avec M, Zakythinos,
qui l'a analyse,avec tant ele penetration, un •mouvement oscillatoire·14, caracteristique pour des periodes definies, Car de lois de l'histoire sud-est europeenne je ne
crois pas qu'on puisse parler, pour le simple motif que ces lois, en l'occurrence,
devraient tirer leur origine de la geographie ou de la biologie, tandis que, sans oier
l'importance du facceur biologique ou geographique, ii est clair que Ies lois historiques expriment des rapports nes au sein de la societe et qui, pour autant, ne
peuvem ecre specifiques d'une region, mais agir selon les differents stades du
developpement des socieces, En attendant que l'experience sud-est europeenne
soit a meme de degager des lois de portee generale, contentons-nous de !'examen
rigoureux et tellement profitable, de la maniere dont Ies ensembles sociaux du
Sud-Est se sont soumis a ce que nous connaissons deja des rapports necessaires
dan~ 1'~".oţ~.tion generale des societes. II me semble qu'a ce poinc de vue la, nous
a.vons affaire a une .regiou privilegiee pour l'observateur. Sa variete ethnique avec
Ies differentes far;:ons de comportement qui lui sont propres, son ptivilege d'ouverture vers Ies deux continems voisins, qut a fait d'elle cet •anneau intermediare
entre Orient et Occident„ ~voque jadis par Vianu15, !'.unite• et la ·diversite• des
civilisacions balkaniques, rnr lesquelles oh est souvent revenu, la maniere de s'integrer dans des rnouven,ents generaux de culture, tels que l'humanisme ou Ies
Lumieres, ou de parcourir Ies stades du developpement socio-economique,
comme, par exemple, le5 variantes sud-est europeennes, avec leur genese et leur
evolution specifiques, du feodalisme ou du capitalisme, tous ces aspects, et tant
d'autres qu'on pourrait le•_',f ajouter, representent autant de sujets qui se proposent
a la meditation de l'histo;kn.
Interessantes quant aux considerations d'ordre theorique qu'elles sont aptes
de susciter, Ies etudes du ~ud-Est europeen ne le sont pas moins du point de vue
de l'histoire concrete, disti.-·.ction qui ne laisse pas d'etre arbitraire, mais que j'utilise
seulement pour souligne• ,ieux attitudes devant la meme mariere historique.
Toute forme de vie hi.storique est digne, certes, d'interet et toute civilisation
porte sa legitimite en soi, en tant qu'expression des besoins, des aspirations et de
la capacite cri!atrice d'une so.;::iete. Nous avans fait, Ies demieres decennies, un
immense progres dans l'dargissement de notre horizon culturel, dans natre entendement du p·asse, qui, a la suite de plus vieilles centatives de sortir de l'ancien
europeo-cemrisme, s'est tradu.it par une heureuse ·desaristocratisation• - excusezmoi le barbarisme! - de l'hist.oire. Mais faut-il renoncer pour cela a mut jugement
de valeur, a toute idee de p·.-ogres et, a la fois, naturellement, ă l'idee meme d'histoire univ·erselle? Il me se•nble possible, et meme necessaire, d'accorder ces vues
plus largcs de la richessc des formes de la vie sociale, avec un sentiment rajeuni,
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plus accueillant et plus nuance, des valeurs humaines et avec une idee, moins
lineaire, moins schematisante, plus riche elle-meme, du progres.
Cest en ce sens que je vois, dans Ies civilisations qui s'y sont succedees sans
interruption depuis la haute antiquite et dans celles, parmi Ies plus brillantes, qui
y ont eu leur principal centre ou tout au moins une remarquable province, dans sa
capacite de synthese et son pouvoir d'integrer avec originalite Ies elements
empruntes de dehors, dans son· râle actif dans Ies echanges entre civilisations et,
enfin, dans le rythrne. vigoureux de son avancement ă certaines epoques, un
remarquable apport du Sua-Est europeen â l'histoire universelle et la justification
de l'interet croissant qu'on temoigne dans le monde aux etudes qui le concement.
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Mircea Vulcănescu

Ortodoxia şi Apusul după N. Berdiaev

I. ÎNTRE VIRTUALITATE ŞI ACTUALITATE

Rânduri.le de mai jos alcătuiesc cuprinsul unei conferinţe ţinută la
Paris acum câtăva vreme de filosoful rus într-un cerc de studii interconfesionale.
Le transcriu după notele luate atunci, pe care le întregesc pentru o
mai deplină înţelegere, fără a altera nimic din fondul gândirii autorului, convins că interesul lor subzistă întreg pentru toţi cei ce caută o
cheie deosebirilor dintre Răsărit şi Apus.
Din întâlnirea creştim.lui ortodox răsăritean cu ·fraţii• săi de lege apuseană,
cel dintâi iese mai totdeauna cu un sentiment supărător de umilinţă şi de inferioritate intelectuală. Pretutindeni unde stă de vorbă i se spune că, pe tărâmu/strict
intelectual, Ortodoxia a dmas ·înapoiată-. Chiar când nu i se spune, i se dă a, înţe
lege aceasta pe departe.
De unde vine acest .sentiment şi ce preţ are?
1. În primul rând, diri faptul că Ortodoxia nu a cunoscut o perioadă de
înflorire a cugetării religioase analoagă scolasticii apusene. Patristica a fost şi este
încă singurul îndreptar al J:':.ăsăritului pe cărările gândirii religioase. Apusenii nu-i
tăgăduiesc în genere valoarea; se miră numai că, vreme de aproape zece veacuri,
învăţătura Bisericii Ortodoxe nu se mai dezvoltă.
Nu e vorba de analizat condiţia acestei defecţiuni a cugetării răsăritene în
ordinea speculaţiilor relig.ioase, ci numai de constatat un fapt care contribuie desigur la producerea sentimr.'.l1tului de inferioritate mai sus amintit. Chiar dacă am admite - cum fac unii - di. i 1it -egia împrejurărilor a făcut din Răsărit un fel de pavăză
a creştinătăţii, la adăpost.ii căreia apusenii s-au putut dezvolta în voie, aceasta nu
ar înlătura pe tărâmul strict intelectual care ne preocupă aci motivul jenei amintite.
2. Adevăratul roc.tiv al acestei neînţelegeri trebuie căutat, după Berdiaev, mai
în adânc. Obseroaţia care se face .învăţăturii" răsăritene de către. ?puseni poate fi
aflată şi vădită cu privire la toate celelalte comori ale Ortodoxiei. Într-adevăr, dacă
comparăm temeiur.i 1.e între ;'5ii vieţi spirituale a rul.săritului cu acelea ale apusenilor,
fie catolice, fie prot•.::stante. observăm că ele au rămas latente în Răsărit, în vreme
ce în Apus au fecm idat îutreaga civilizaţie şi viaţă pământească.
Pricina ar pu'(ea fi că;itată cu folos - urmează Berdiaev - în aceea că, de la
obârşie, Apusul a fost pătruns de spiritul aristotelismului nu numai în teologia sa,
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ci în toată structura formelor sale de viaţă. Toată civilizaţia Apusului pare a se

întemeia tipologic pe înţelegerea aristotelică a raporlurilor dintre act şi formă.
Organizarea în tot, actualizarea, ca temei al existenţei înseşi, necontenita strădanie
de a da formă materialului, de a-l conforma prin acţiune după idei, de a realiza la
maximum posibilităţile latente ale materialului pentru a făuri o lume desăvârşit realizată, iată tipicul acestei structuri în toate manifestările ei de seamă.
Răsăritul a înţeles altfel acest raport şi a trăit în consecinţă. A nu fi îndeajuns
de actualizat nu e nicidecum pentru răsăritean un semn de inferioritate; lăuntricul
nemanifestat, dar în putintă de manifestare, a avut întotdeauna în Răsărit mai mare
preţ decât forţa aparentă ş1 forma exterioară pe deplin actualizată care şi-a istovit
posibilităţile. Realizarea a fost întotdeauna o problemă străină sufletului răsăritean,
.împlinirea" ce o caracterizează aci fiind din capul locului opusă „istovirii" care o caracterizează dincolo. De aceea şi comportarea răsăriteanului e deosebită. În loc de
a istovi conţinutul în actualizări şi „in-fonnaţii", ea a constat mai ales în a feri lăun
tricul de risipă, împiedicându-l să treacă în act în întregime. O pildă de acest fel ne
e dată de înţelegerea deosebită a Bisericii, de pildă, .organism spiritual viu", în Ră
sărit, cu infinite posibilităţi latente pe care nu le actualizează decât la strâmtoare şi
care, toate, constituie scăderi (astfel, explicitarea dogmei e pentru Răsărit un semn
de „împuţinare" la care Biserica e silită de eretici să recurgă); iar în Apus: .organizaţie" exterioară, juridică şi socială, pe cât se poate mai clar definită şi exprimată în
activitatea ei.
În fond, realizarea, aşa cum o înţeleg apusenii, nu a fost niciodată o împlinire,
un adaos adevărat de fiin)ă, prin acţiune; ci, dimpotrivă, o superficializare, trecere
de la adâncul plin de fiinţă, deplin realizat într-un plan de idei platonice, la suprafaţa unei înfăţişări trecătoare şi efemere, într-o lume inconsistentă în ea însăşi, cum
e aceea a simţurilor.
Clădită pe alte princ1p:i decât acelea ce au curs în lumea din afară, viaţa Ortodoxiei a ţinut astfel întotdeauna să deosebească hotărât Împărăţia lui Dumnezeu de
aceea a Cezarului. Apusul, dimpotrivă, n-a contenit a face analogii de la legea acestei lumi, la orânduirea celeilalte.
Această actualizare neîncetată, urmată în Apus, are valoarea ei istorică netă
găduită, dar nu e cu totul la adăpostul orişicărei critici. Aceasta pentru un motiv
foarte simplu, bine cunoscut celor ce s-au îndeletnicit cât de cât cu viaţa spirituală.
În focul încercărilor de a potenţa la maximum toate .forţele" spre a făuri în lumea
de aci „o societate creştinească" aidoma Împărăţiei cerurilor, adevăratele valori duhovniceşti riscă să fie /ăsaie-n umbră şi poate chiar nesocotite.
Nu încape deci 'îndoială că apusenii au făurit o „civilizaţie" exterioară, într-adevăr impunătoare., şi au dreptul să ceară Răsăritului ca acesta să le recunoască
acest merit, ceea ce răsăritenii o fac bucuros, fără gând ascuns şi chiar cu oarecare
naivitate! Alături de această admiraţie inofensivă, Răsăritul are dreptul însă să arate
în chip apăsat că dispreţul :ipuseanului pentru că Răsăritul n-a făcut la fel, în ceea
ce-l priveşte, nu e deloc jusillicat. Apusul ar fi trebuit măcar să înţeleagă că are de-a
face cu o altă întocmire tipică a religiei creştine în istorie, dotată cu caractere pro-
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prii şi care e vrednică să fie cercetată în manifestările sale proprii cu cel puţin tot atâta interes, în loc de a fi judecată în numele unui criteriu străin, care sub o aparentă
"condamnare" nu face decât să dovedească o stranie incapacitate de înţelegere! O
metodă mult mai corectă ar fi aceea care ar compara amănunţit aceste specificităţi.
Ce ne vădeşte o astfel de comparaţie? Un fapt extrem de semnificativ. Fie că
e vorba de protestanţi, fie că e vorba de catolici - atât de deosebiţi în atâtea privin~e - putem desprinde o unitate tipică a Apusului deasupra acestor diferenţe (fără
de care, chiar, nu se pot înţelege aceste diferenţe).
a) Cu cât omul se îndreaptă spre actualizarea trăirii sale religioase în istorie,
cu atât aşteptarea sfâ~itului slăbeşte. Am văzut cum tot ceea ce era vigoare în creş
tinismul apusean, împingându-l spre realizare, îl împingea deci implicit şi fatal
către pierderea sentimentului eshatologic, îndemnându-l să afle omului un ţel firesc şi natural, care să-l acomodeze veacului însuşi în care trăieşte.
b:' Dimpotrivă, Răsăritul, nerisipit şi neistovit de problemele puse de realizarea principiilor sale în actual, nedestrămându-şi prezentului comoara, a urmat
să aştepte împlinirea desăvârşită a tuturor lucrurilor în participarea desăvârşită
făgăduită la sfârşitul vear:urilor, de care acest veac, cu toată zădărnicia ce cuprinde, nu face decât să ne despartă ca un val.
Deşi slăbit de rezist<;!nţă şi căpătând uneori o uşoară tendinţă de aşezare lumească, Răsăritul ortodox n-a pierdut niciodată sentimentul provizoratului esenţial şi al esenţialei nestatornicii a oricărei aşezări lumeşti şi nici a primejdiei ce
există pentru suflet de a îndumnezei realitatea pentru a cărei îndeplinire se trudeşte
cultura apuseană, de jos în sus, în loc să aştepte coborârea cerurilor. Credincios
creştinismului primelor timpuri, Răsăritul a păstrat nealterată aşteptarea sfârşitului
şi acest sfârşit ca ţintă a sirManiilor sale. El nu s-a lăsat răpit, pe planul religios, de
deşertăciunea controv~rsclor fără folos, sau de arhitectura supusă stricăciunii ...

II. NEUTRALITATEA NATURALISTĂ ŞI TRANSFIGURAREA

SPIRITUALĂ (CIVILIZAŢIE ŞI VIAŢĂ DUHOVNICEASCĂ)

Printre numf~roasel~ deosebiri care izvorăsc din deosebirea tipologică arătată
mai înainte, între cancer ţHe cosmologice şi antropologice ortodoxe şi catolice se
dezvoltă una, care capă~ă o însemnătate precumpănitoare. E vorba despre felul
particular în care catolicismul începe să considere, de la o vreme, lumea naturală
în iconomia Dumnezeiască şi despre consecinţele care decurg dintr-însa.
După această învăţi'itură, care de la Sfântul apusean Toma d'Aquino încoace
nu a încetat s?i. câştige teren, Ouinnezeu a creat un om natural, pe care l-a înzestrat apoi, printr-un dar s11pranatl.iral, cu formele vieţii spirituale.
Într-o <istfel de conce:pţie, păcatul strămoşesc însemnează decăderea omului
din starea de har iniţiali!„ Darurile duhovniceşti primite prin har, deosebit de
creaţie, i-au fost luate pli::. păcat. însă firea omenească nu a fost prin aceasta stricată. Natura omenească e:;te bună în ea însăşi - aci [e] deosebirea între Luther şi
157
https://biblioteca-digitala.ro

catolici - în orice caz e „de1;tul" de bună spre a se putea constitui într-un om întreg,
posedând în el însuşi raţiunea lui secundară de a fi (secundară, dar suficientă,
într-un anume sens, pentru ca omul să existe în el însuşi) fiind dotat cu perfecţiuni,
mărginite, ce e drept, dar „proprii", existând „per suam essentiam ", deosebite de
perfecţiunile spirituale mai înalte, neîngăduite decât celor în stare de har.
Antropologia ortodoxă nu a deosebit niciodată în acelaşi fel, între actul creator al lui Dumnezeu şi actul de har prin care acesta i-a dat perfecţiunile spirituale.
Lumea Harului nu este, pentru ortodocşi, deosebită şi suprapusă lumii naturale
constituite aparte şi subzistente la fel. Pentru ortodox, omul creat nu este deci
„omul natural", animal raţional al apusenilor, găsind în natura sa proprie raţiunea
sa imediată de a fi; el este o fiinţă spirituală, creată după chipul şi asemănarea lui
Dumnezeu şi care numai în voinţa lui Dumnezeu îşi află rostul. „Nimic din tot ceea
ce este cu adevărat nu este cu adevărat în afară de Tine." Pentru ortodox, .naturalul" ca atare, adică neutrul faţă de acţiunea divină, nu există. Ortodoxul deosebeşte puternic pe Făcător de făptura sa, însă toată făptura este sub acţiunea neîncetată a lui Dumnezeu. Ceea ce este potrivnic acestei acţiuni este păcatul. Dar viaţa
duhovnicească subzistă în fire şi după păcat. Întunecată, şovăielnică, nesigură de
ea, dar măcar sub forma „nădejdii" mântuirii există fără îndoială.
(Dacă această concepţie e acuzată de apuseni ca .ocazionalistă", putem răs
punde că se înşală, deoarece între cauzalitatea divină şi efect stă întreaga taină a
libertăţii noastre care schimbă cu totul datele problemei, fără a ne sili să acceptăm
această neutralitate a naturii.)
Nu ar fi de insistat aşa de mult asupra acestei deosebiri, de multe ori atenuată
în Apus, dacă ea n-ar fi plină de consecinţe însemnate privitoare la lămurirea
nedumeririi de care am vorbit la început.
„Naturalul" acesta este esenţial pentru Apus. Pe el îşi întemeiază el toată .civilizaţia": Cunoaşterea prin lumina .naturală", morală .naturală", drept „natural" etc.
sunt orânduiri fireşti lăsate pentru această lume şi după firea ei. Deasupra ei, lumea
supranaturală se adaugă ca s-o completeze şi s-o încoroneze, fără însă ca s-o modifice, dimpotrivă, chiar o ajută să se realizeze.
Patristica nu a cunoscut niciodată ideea aceasta a unei lumi naturale, neutre.
Lumea actuală este stricată (tulburară). Lăsată în voia ei, dă în chip aproape sigur
de râpă; totuşi, Dumnezeu nu şi-a întors cu totul privirea de la ea. Acţiunea lui este
mai învăluită, ascunsă m.nţii omeneşti, dar ea subzistă mai departe. Nimic nu ar
putea subzista o clipă făra ea.
Ideea de „transfigurare" a lumii, de „theosis'~ în sensul ei athanasian, este
ideea centrală pentru spiritul Ortodoxiei, în locul ideii de natură a Apusului. Pentru
răsăritean, împlinirea atâr'.1J de faptul că, sub acţiunea Sfântului Duh, totul trebuie
să se transfigureze; pentn; „realizatorul" apusean, ideea nu poate avea aceeaşi
semnificaţie. Ceea O:! camă el e să-şi .justifice" faţă de Dumnezeu acţiunea şi realizarea, pentru ca, ascfel, realizarea lui - în chip natural bună - să fie întregită prin
har. La noi, lumea naturală este în păcat (naturală în sensul apusean, desigur). Ea
trebuie să se tranf;figureze şi prin această transformare ontologică de „theosis" să
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reintre în Dumnezeu, din voia căruia a ieşit prin anarhia primului păcat! Această
a Răsăritului m· trebuie însă confundată cu învăţătura protestantă a rău
lui radical, căci, după această învăţătură, natura este cu totul stricată, harul substituindu-se „faptelor" spre a ne mântui. Aci nu se pomeneşte de transfigurare, căci faptele sunt ale „harului", ci nu ale făpturii transfigurate. Şi apoi, la protestanfi, e vorba
numai de mântuirea fiinţei individuale; :pe când la ortodocşi e vorba de mântuirea
lumii întregi. Ceea ce e vrednic de reţinut~ste fapfol'că, victime ale aceleiaşi separaţii apusene a naturii de har: ptoteStanţii'cânside'ră Harul ca ceva esenţfalmente
exterior naturii omeneşth2e se mântuie. Şînu se rriai vede bine cine se mântuie,
dacă ceea ce e d!Zut'i1u se mântuie.
.
Harul acesta -'- izic fa rândul lor: catolicii - lucrează asupra omului, dar nu-l
transformă individuat,·căci ha'rul dfdragostea şi aceasta dă "faptele". Cu totul pe
alt plan aşază ortodbcş:i1 chesriurtea.' La noi; 0 transfigurarea internă" nu e decât o
„prefigurare" a „transfig\.lrării tosrhice". De aceea, ideea de justificare, aşa de importantă în controvetsele a))usene cu privire la Har, cu toată încercarea unora, nu
are aşa de mare importamă pentru ortodocşi. Ceea ce importă nu e mântuirea mea,
ci mântuirea lumii. În tei ?e care Biserica îi consideră .drepfi" înaintea lui Dumnezeu, ea vede numai o prefigurare a restaurăriHinale. Speculaţiile asupra mântuirii
universale au cu totul altă importanţă în Răsărit decât în Apus - chiar dacă lăsăm la
o parte formele exagerate :;i vădit eretite pe care le ia acest gând la unii Părinţi.
Deci, cu totul alt plan de considerare a problemei: juridic în Apus, ontologic în Ră
sărit, fie în patristica greac:i, fie în gândirea teologică din ultimul veac.
O pildă a acestei dif~rrnţe ne e dată de învăţătura privitoare la Sfânta Fecioară
în Răsărit şi Apus. Ddgma catolică a zămislirii ei fără de prihană e o pildă a acestei
teologii naturaliste. Ea nu se înţelege decât ca o urmare a acestei antropologii.
Sfânta Fecioară e ferită prr ::r-un act exterior special al Harului, care o desparte sub
acest raport de firea omer.t::1scă şi o răpeşte acestei firi, făcând din ea o fiinţă supranaturală. Ea e un dar şi 1:.n instrument al providenţei, binevoitor faţă de oameni.
Tradiţia Răsăritului, depa\te de a vedea în Sfânta Fecioară un darîn afară de fiinţa
omenească, vedea în ea .i;odoaba întregii făpturi", termenul cel mai înalr al unei
pregătiri de a reprimi pe Dumnezeu, care se urmează în generaţii încă de la cea
dintâi remuşcare a lui Ad1m. Libertatea Maicii Domnului de a primi pe Dumnezeu
esle centrală. Ea nu mai -e o unealtă, ci o fiinţă primitoare de Dumnezeu, cea mai
curată şi cea mai în-1ltă dintre roate făpturile. Cea care s-a ridicat cel mai sus către
Dumnezeu peste F·ăcat! Harul conlucrează desigur şi aci, dar Sfânta Fecioară purcede din lume c'Jtre Dumnezeu în aceeaşi măsură în care primeşte Darul lui
Dumnezeu către lume în FJ.inţa Domnului Hristos.
Aceeaşi de osebire îi• inţelegerea ortodoxă a raporturilor dintre libertate şi autoritate. Când cineva a aC:rnis că „omul natural există în sine", tot spiritualul devine
exterior. Aşa înţeleg catol\cii autoritatea. Ortodocşii însă refuză să îi urmeze pe
această cale până la capăt. De ce deosebirea? Pentru că autoritatea nu este pentru
ortodocşi ni.ci la papă, nic: la Sinodul ecumenic. Biserica nu e nici monarhie văzu
tă, nici ari~ tocraţie văzut\ nici democraţie văzută. Niciodată la ortodocşi această
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nu s-a pus în aceşti termeni. Homiakov a arătat că la ortodocşi nu există
autoritate exterioară. Autoritatea Bisericii este autoritatea întregii lumi creştine de
la Iisus Hristos şi până astăzi şi de astăzi înainte. Nici chiar Sinoadele ecumenice
nu îşi datoresc autoritatea lor incontestabilă formelor juridice.
Numai după ce adevărul iese la iveală, se poate spune lucrul hotărât. Nu e
însă nici un criteriu exterior pentru asta. Căci atunci ar trebui să judecăm acţiunea
Sfântului Duh prin criterii care îi sunt inferioare. Nu există deci criteriu exterior al
adevărului, ci un criteriu interior: viaţa Bisericii luată în întregul ei istoric. Se vede
foarte bine că nu e deloc vorba de o interiorizare individualistă în sensul protestant, ci de un refuz de a accepta termenii în care conştiinţa apuseană a formulat o
problemă din care, în ceea ce o priveşte, nu mai poate ieşi; dar în care noi, din fericire, am fost feriţi, pentru motivele mai sus amănunţite, a intra. Catolicii critică, este
drept, această teorie ca incomodă din punct de vedere social; căci nu văd cum s-ar
putea organiza în aceste condiţii o Biserică puternică (aci pe pământ) fără un criteriu extern. Istoriceşte, catolicii au aci dreptate. Dar diferenţa are acelaşi izvor ca
mai sus. Altă înţelegere a rostului istoriei şi a Bisericii în faţa ei.
La fel în ceea ce priveşte purcederea Sfântului Duh. Catolicii spun ades că
deosebirea dintre ei şi noi n-are însemnătate. Totuşi, sunt diferenţe practice enorme. Catolicii au „organizat" toate căile Sfântului Duh; în vreme ce la noi căile lui
sunt nepătrunse omului. Doctrinar, deosebirea stă într-o neînţelegere. Sfântul Duh
purcede prin Fiul doar faţă de oameni - zic ei. În el însuşi, vine de la Tatăl, de la
care vine totul. Apoi, la catolici, Sfântul Duh este identificat cu harul administrat de
Biserică. La noi, Sfântul Duh lucrează el asupra Bisericii.
Apoi, apusenii sunt hristocentrici, în vreme ce ortodocşii sunt mai ales închinători ai Treimii. Părinţii greci s-au preocupat mult de Treime, în vreme ce latinii
se ocupau mai cu seamă de organizarea vieţii. Mai mult decât atât, la ortodocşi
toată lucrarea creştină începe cu invocarea Sfântului Duh. La catolici, cu omul, cu
sufletul omului căutător de Dumnezeu. Protestanţii au lăsat chiar în umbră Sfântul
Duh. Pentru răsăriteni, Iisus este Dumnezeul în Sfânta Treime şi creştinismul nu are
sens fără Cele Trei Feţe Dumnezeieşti.
Din contactul Ortodoxiei cu confesiunile apusene ce are de aşteptat Ortodoxia? Dacă îşi propune să dezvolte în afară formele sale de viaţă spirituală, acest contact, apropierea poate constitui o primejdie. Exteriorizarea ţine de o problematică
străină Ortodoxiei şi nu poate decât să complice cu probleme inutile poziţiile ei spirituale, fapt dovedit de mer!:ul stărilor bisericeşti din Răsărit în contact viu cu Apusul.
Ortodoxia poate îm~. să-şi dezvolte bogăţiile sale interioare. Se pare că acest
proces este deja început. Ce va urma? Ce va da Biserica Ortodoxă ieşită din faza
statică spre a intra într-o fază dinamică? Este această ieşire cu putinţă şi în ce
condiţii? Ce avem de aşteptat de la ea? Iată probleme la care ortodocşii vor trebui
să dea un răspuns.

(Extras din „Cuvâritul", 25-27 august 1932. Reprodus în
sofiei creştine, Bucureşti, Editura Anastasia, 1996, p. 99-109)
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G. M. Cantacuzino
Consideraţii

asupra influenţelor în arta

"'
....
romaneasca

[. .. ] Există în devenirea artei problema influenţelor, a coexistenţelor şi a sintezelor. Aceste fenomene, care pentru noi devin probleme, se produc câteodată
toate trei în cadrul unei civilizaţii, câteodată numai una se iveşte.
Pe teritoriul Italiei st:nt monumente din epoca medievală de stil gotic, care nu
s-au încetăţenit însă niciodată acolo, rămânând în afara dezvoltării artistice a acestei regiuni, menţinându-se fldelă formelor romane. Domul de la Milano, mai mult
celebru decât frumos, şi azi, după atâtea veacuri, nu s-a integrat spiritului italienesc. Iar arhitectura gotică :1pare la Pisa, de exemplu, mai mult ca o îmbrăcăminte
ornamentală, nu ca ceva st:~uctural. Deci coexistenţă, influenţă, dar nu şi sinteză.
La fel în sudul Franţei. mai ales în Provence şi în Poitou, unde monumentele
greceşti sunt urmate de ce:e romane, pe urmă de cele romanice, până la ivirea
Renaşterii, fără a primi vrei 1dată influenţe gotice. Pe când în nordul Franţei triumful arhitecturii gotice punt: capăt construcţiilor romanice care mai păstrau, trecute
prin influenţe orientale aduse de arabi, esenţa unor principii latine. Această dezvoltare a artei catedralelor este.brusc oprită de fenomenul Renaşterii, care include
în el o puternică tendin'/i de laicizare a vieţii. Pe când elementul Renaşterii se
impune aproape peste tei~ :':n Franţa de către nobilime şi regalitate, poporul, fidel
vechii estetici gotice, va continua să clădească biserici şi case în formele acestui stil.
Regiuni întregi vor rămân.', unde pentru un timp, altele aproape până azi, străine
de Renaştere, cum e Br1.::tagne. La Chârtres, în plină domnie a lui Ludovic al
XIV-iea, într-o vreme câr J stilul clasic francez e oficial şi aproape impus la toate
construcţiile publice, al c.oilea turn al catedralei este tenninat în cel mai pur stil
gotic (flamboyant). Deci ilături de un stil oficial, de un stil al statului, îşi continuă
viaţa în unele părţi ale tentoriului francez vechiul stil medieval. Deci, în cazul acesta, avem nu numai c.:lexistenţa de monumente în spaţiu, dar şi coexistenţa de stiluri în timp, fără ca să exisce vreun schimb de influenţe între ele. Dar tot atunci se
iveşte fenomenul de sintez3., căci, de analizăm unele forme clasice ale arhitecturii
secolelor al XVII-l~::a sau al:XVIII-lea din Franţa, observăm totuşi că aceste forme
de un aspect clask şi-au :usuşit din avântul şi zvelteţea edificiilor gotice, cum ar fi
Domul Invalizilor. în care lanterna de pe cupolă continuă şi încheie golul ca o fleşă
de catedrală, şi capela i:;.alatului din Versailles a cărei siluetă pluteşte asemenea
unei nave pe ori1.ontalita1.ea absolută a unui atic clasic. Or, această capelă, cu toate
că are toate elementele arhitecturale clasice, prin planul ei şi acoperişul său ascuţit,
1
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se înfăţişează în ansamblul vastei compoziţii ca o operă de sintea întregii arte franceze în care se contopesc principiile medievale şi clasice.
Ce s-a întâmplat în ţările româneşti? Dacă privim în perspectivă cele cinci veacuri în timpul cărora arta s-a dezvoltat, impresia generală e prezenţa unui gând
foarte unitar care a mânat vlaga creatoare a neamului, cel puţin dincoace de Carpaţi. Fără a intra în amănunte, se poate afirma în primul rând că Moldova şi Muntenia s-au format în cadrul şcolii bizantine. Preluând Imperiul Bizantin, cuceritorii
turci vor izola teritoriile controlate de ei de influenţele Renaşterii, menţinându-le în
atmosfera religioasă a ortodoxiei. Astfel, procesul de laicizare al Renaşterii a atins,
de abia la sfârşitul secolului al XIX-iea, Principatele româneşti. Din această cauză,
cultura acestor ţări rămâne aproape exclusiv religioasă. În Ardeal, principatul Transilvaniei, făcând parte din teritoriile coroanei maghiare şi împărăţiei germane, intră
în cadrul dezvoltării Europei centrale şi occidentale. Maghiarizarea nobilimii locale, autoritatea catolicismului, alianţa internă a gennanilor şi a ungurilor, toate acestea au fost în defavoarea elementului românesc, redus aproape exclusiv la o viaţă
ţărănească şi o artă minoră. Construcţiile monumentale din Ardeal făcute de unguri
sau de germani vor avea poate o înrâurire asupra Munteniei şi Moldovei, dar în
orice caz nu asupra arhitecturii românilor din partea locului.
Dar să privim lucrurile mai de aproape. Cum am mai spus-o într-o precedentă conferinţă, românii au fost, pe toate teritoriile ocupate de ei, uniţi prin grai şi prin
artizanatul lor popular. Aceasta este baza de pornire. E foarte probabil că multă
vreme judeţele şi primele voievodate embrionare s-au mulţumit cu manifestaţiile
tradiţiei tehnicii populare. E foarte probabil ca primele noastre biserici şi cetăţi să
fi fost din lemn şi lut.
În Muntenia, la început, primele monumente datate sunt pur bizantine şi pur
sârbeşti. Printr-o rapidă a~imilare se vor româniza formele arhitecturale pornind,
deci, de la elementele str.line aduse de conducătorii politicii şi ai bisericii: arhitectura se va asimila ţării sau, mai bine zis, ţara o va asimila, însuşindu-şi-o ca un mod
firesc de expresie. Arhitectura bisericească - şi alături de ea cea civilă - se va
dezvolta organic şi armonios până în pragul secolului al XIX-iea. Mai toate influenţele, chiar cele occidentale, vor trece în general prin Constantinopol, cum vor fi
influenţele baroce, pur ornamentale, din epoca brâncovenească. În tot timpul
acesta, arta populară îşi n spune cuvântul şi îşi va imprima elementele sau dezvolta preferinţele.
Punctul culminant al arhitecturii munteneşti va fi şi sfârşitul ei. Epoca brâncovenească se continuă şi se amplifică încă sub primii Mavrocordaţi, pentru a înceta
subit. Vechea artă tradiţională n-a cunoscut o fază de decadenţă. Ea a murit în plină
vlagă, în plin progres! În Moldova fenomenul a fost invers. Moldova apare în artă
aproape de la început complet formată, se va menţine câtva timp la un înalt nivel
artistic şi încetul cu încetul va fi năpădită de influenţe multiple şi diverse, până la
o totală abdieti·.-e de la principiile sale iniţiale. Cum se explică acest proces invers
de evoluţie faţă de Muni.enia? Pe când Moldova ajunge la desăvârşirea artei sale,
Muntenia e încă în între~ime tributară Constantinopolului şi Serbiei. Dar ce e
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de unde provine particularitatea ei? Pe când Muntenia va fi totdeauna de aproape înrudită din punct de vedere artistic cu Peninsula
Balcanică şi va primi influenţe filtrate exclusiv prin ea, în Moldova observăm de la
început prezenţa unei tradiţii occidentale, care se manifestă chiar la întemeierea
principatului prin acţiunea, poate, a bisericii catolice care a luptat mai mult în Moldova decât în Muntenia pentru o supremaţie spirituală, prin scurta apariţie a cavalerilor teutoni în secolul al XIII-iea în Carpaţi, prin continuu! aflux al ardelenilor
prin Maramureş. În orice caz, împlântarea spiritului artei gotice pe teritoriul Moldovei preexistă naşterii artc-i din acea ţară. Influenţele bizantine sunt deci fie concomitente cu cele occidentale, fie ceva mai tardive. Formarea plasticii moldoveneşti e mânată de un spirit Je sinteză care contopeşte cele două influenţe. S-a crezut adesea că venirii cutăru. sau cutărui maestru din Ardeal se datoresc elementele
gotice din Moldova. Or, eu cred că monumentele moldoveneşti nu sunt rezultatul
întâmplării, ci izbânda unei destul de puternice tradiţii locale şi poate chiar populare, care şi-a spus cuvântul dnd triumful ortodoxiei, aducând temele bizantine, acele teme totuşi au fost modebte după principii preexistente şi supuse unei concepţii
bine definite. La acestea se vor adăuga, în pictură, influenţele ruseşti. În epoca lui
Vasile Lupu, elementele noi orientale şi altele pur occidentale se vor întâlni câteodată, cum e cazul la bise1 i::.a Mănăstirii Golia, pe acelaşi monument.
Chiar înainte de ace~i.'.ltă epocă, influenţa muntenească se face din ce în ce
mai simţită, începând cu 11dru Şchiopul. Totuşi, artele în Moldova vor decădea încet. Înainte însă de a se sringe Barocul, şi Neoclasicul din epoca războaielor napoleoniene, preluat din Mol ::'ova, va mai da un timp de aproape un veac o interesantă
înflorire care a avut loc 7:1 Muntenia [„.). Neoclasicismul muntenesc a fost în general inferior celui moldc.venesc.
În ambele ţări însă vechea arhitectură dispare în ultimii ani ai secolului al
XVIII-iea şi primii ani ai ~·ecolului al XIX-iea.
Ea este înlocuită prin încercări cu totul noi, neoclasice sau neogotice (romantice), cum am mai spu~„ de esenţă occidentală.
De ce această moarte subită a unei tradiţii care stăpânise şi condusese concepţia artistică în cele două principate timp de aproape cinci veacuri?
În primul rând, C· constatare istorică. Cu sfârşitul secolului al XVIII-iea şi începutul secolului al XIX -le;; Îi1cepe decăderea puterii militare turceşti. Austria şi mai
ales Rusia ţin sub o i:eşnid ameninţare împărăţia otomană. Aceste două state intră
din ce în ce mai mul'; în ·:ontact cu ţările româneşti. Oricât de paradoxal ar părea,
decăderea turcească slăbe;;.:e organizaţia ortodoxiei greceşti, care nu mai e susţinu
tă de statul atoma• 1 în mod atât de eficace. Ideile şi modele occidentale erau aduse
în egală măsură c.e austrk:ci ca şi de ruşi. Luarea de contact cu Occidentul a provocat întâi laicizarea învăţământului, a culturii şi a datinilor. Pentru generaţiile tinere
din preajma ii.evoluţiei din 1848, tot ce era mănăstiresc şi monahal era grecesc şi
deci înstrăinai. Viitorul e1 .1 int.revăzut pe o cu totul altă cale. Tradiţiile se prăbuşesc,
şi cu ele, timp de un veac. :,i vechea societate. Din moştenirea trecutului rămân monumente rr:ult timp nesoi:i:~tite. Ce mai continuă, pentru un timp cel puţin, e artizanatul popu tir.
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În rezumat, pe teritoriul său, poporul român a primit influenţe mai ales din
Orient, şi dintre acestea mai ales bizantine, care în unele locuri s-au întâlnit şi contopit cu cele occidentale. Peste ele s-au întins influenţele ruseşti, armeneşti şi georgiene. Poporul român, pe o parte a teritoriuh.ii său, a trăit în simbioză cu unguri, cu
germani, cu sârbi şi cu bulgari. A trăit în tot timpul istoriei sale cu minorităţi anneneşti, cu cavaleri teutoni, tiecenegi, cumani, tătari şi cu binecunoscutele triburi de
ţigani, de care nu se vorbeşte niciodată şi care au avut un rol însemnat în istoria artizanatului românesc. Iar înainte de acestea, multă vreme slavii au conlocuit şi ei
cu noi pe teritoriul nostru Fiecare din aceste neamuri a venit cu aporturile lui care
astăzi s-au contopit în ceea ce numim spiritul românesc.
Care este acel spirit? Ce a vrut acest neam? Ce i-a plăcut? Pentru artă, dacă nu
şi pentru istorie, iată după mine problema centrală, problema cheie. Căci am mai
spus şi în conferinţele precedente că ceea ce importă nu sunt influenţele în specie,
dar ceea ce facem din ele
În artă prima operaţie creatoare este de a alege elementele expresiei pe care
o urmăreşti. Aceste elemente sunt materiale, forme şi culori. Problemele existenţei
impun anumite teme care tr~buie rezolvate. Ele mână spre anumite forme care trebuie precizate şi, deci, interpretate. Temperamentul unui neam e atras spre o tematică sau alta pe căi adesea cu totul subiective şi inanalizabile.
Din nenumăratele ir1 fluenţe care au brăzdat ţările româneşti, din nenumăra
tele elemente care s-au născut în acele ţări, ce au ales românii pentru a se exprima?
Care a fost aportul lor? Cu c:e au depăşit influenţele, care nu sunt decât materii prime pe care artistul le pune în lucru, după propriile sale planuri, după imperativele
sale năzuinţi? Căci fără as:.f::'l de operaţii intelectuale nu există artă, nici un soi de
artă, chiar dintre cele mhwre. Privind arta populară dintr-o parte, şi momentele
creatoare esenţiale ale artei monumentale dintr-altă parte, comparând artizanatul şi
industriile casnice ale întregii populaţii româneşti de pe teritoriile ocupate de ea cu
mănăstirile şi bi::>ericile din ~ecolele al XV-lea şi al XVI-lea moldovenesc şi cele din
secolul al XVH-lea şi al X'v111-lea muntenesc, putem desluşi un caracter comun
acestor mărturisiri: arta românească este înflorită, colorată şi optimistă. Se vădeşte
în acea expre.iie artistică o tendinţă decorativă puternică, atât în ceea ce priveşte
pictura, cât şi ornamentaţi:1 şi modenatura.
Biseridle moldoveneşti, înainte de a fi pictate şi în exterior, aveau paramente
în care se combinau diverse feluri de a trata piatra cu cera:ffi.ici smălţuite.
Bisericile şi casele brâncoveneşti, şi cele mai dinainte chiar, primesc ornamente, stucaturi, picturi şi o bogată decoraţie săpată în piatră.
Arta populară în tehnka vestimentară, textilă, ceramică şi arhitecturală e puternic şi viu colorată.
Deci, în toate a .:este manifestări apare policromia şi gustul ornamentaţiei.
Atât în plastica şi modenatura savantă şi subtilă a arhitecturii monumentale,
cât şi în naivele int(!rpretări populare, se exprimă un simţ dezvoltat şi înnăscut al
1

proporţiilor.

Cu toată tend lnţa pdir:romă şi decorativă, arta românească veche
tinuare arta popnLuă de <;z.i e discretă, temperată şi armonioasă.
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Bisericile de lemn din Ardealul de nord au păstrat până în zilele noastre
occidentala a unor forme imemoriale, de aceeaşi vârstă cu însuşi
neamul românesc, care foarte probabil că au preexistat edificiilor lui Alexandru cel
Bun şi Ştefan cel Mare.
Noi vedem deci atât în expresiile pur ţărăneşti, cât şi în cele monumentale,
exact acelaşi gust pentru culori şi aceeaşi stăpânire pentru forme şi compoziţii,
aceeaşi simpatie peritru ornamentul bogat, dar totuşi reţinut şi întrebuinţat cu discreţie şi pricepere.
Aita românească nu este ostentativă. În ea se observă mereu o totală lipsă de
trufie. Ea este expresia u;iui gând armonios, care îşi face drum prin vicisitudinile
istoriei, constant şi stăpân de sine.
Unii autori (printre care se numără profesorul Oprescu) au afirmat recent că
mănăstirile şi bisericile din Moldova şi Muntenia nu reprezintă posibilităţile creatoare ale poporului. Această părere îmi pare surprinzătoare. Ar echivala, după
mine, cu opinia care s-ar enunţa de exemplu că Versailles sau Chârtres nu reprezintă Franţa, Escurialul - Spania, Vaticanul - catolicismul şi Kremlinul - Rusia.
Caracteristicile artei strict ţărăneşti sau cele mai evoluate arhitecturi religioase,
palatele brâncoveneşti sau casele ţărăneşti au trăsături comune şi sunt organic legate prin evoluţia lor.
Când nobilimea autohtonă, care a datprimii voievozi, primeşte elemente stră
ine·, nou-veniţii nu impun <irta culturii sau obârşiei lor, dar se supun tradiţiei stabilite. Când Mavrocordaţii c;eiau domnia după Brâncoveni sau Cantacuzini, nu vin
cu un aport nou grecesc<.\..:~ la Athos, sau cu turcisme constantinopolitane, ci continuă arta zis brâncoveneasd şi-o amplifică încă, când construiesc mănăstirea Văcă
reşti. Când Vasile Lupu încearcă, cu temperamentul său de parvenit, un placaj al
Renaşterii peste formele "hdiţionale, tentativa lui de la mănăstirea Galia rămâne
fără urmare, şi Trei Ierarhi se ridică după legile modenaturii moldoveneşti.
Din această scurtă ~- :1-:tliză a năzuinţelor româneşti în artă rămân trei noţiuni:
simţul echilibrat al proporţiilor, tinzând la monumentalitate cu dimensiuni mici, o
policromie abil repartiza~ă pe formele arhitecturale, un gust vădit al ornamentului
întrebuinţat cu măsură.
Asta este esenţa. Ac:-.~~•te calităţi şi caracteristici generale enunţate ar trebui să
fie pentru noi o temă de neditat.
La început, într-adi1 am dat exemple în care unele ţări pe aceeaşi perioadă
de timp şi-au schimb;1t cu·.:·1plet expresia lor artistică. La noi arta s-a dezvoltat unitar şi armonios. Dar acel frumos capitol s-a terminat. Arhitectura religioasă nu mai
e în artă tema dominamă. Viaţa socială pune artei alte probleme, cu totul noi.
Totuşi, oricare ar fi acesi:e probleme, ar fi util să ne aducem aminte de acele trei
tendinţe iniţiale: măsură \;i cumpănire în proporţii; atracţie spre ornamental; policromie.
Încercările de reînviere a stilului tradiţional n-au dat rezultat decât pentru arhitectura rurală şi religioasă şi la locuinţele individuale, într-o anumită măsură. Au
dat greş în ger.erai însă lâ adaptarea stilului monumental urban. Dar nu vreau să
tradiţia gotică şi

1 ;,
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depăşesc

cadrul deja prea întins al acestei dizertaţii. Vom lăsa deoparte spinoasa
a prezentului precum şi ipotezele de viitor.
În artă nu există legi transcendentale.
Arta e însăşi viaţa, LF1a din cele mai subtile manifestări ale ei.
Arta înseamnă a simţi, a cunoaşte, a alege şi pe urmă a compune, adică a crea.
Arta scapă mereu teoriilor, precum viaţa din care emană, scapă prevederilor.
Ceea ce am vrut să spun e că influenţele care s-au manifestat în ţările româneşti sunt aceleaşi în general şi într-alte părţi ale lumii. Românii au ales ce le-a convenit, mai întotdeauna, şi au dat temelor generale întipăriri şi înfăţişări particulare,
despre care am vorbit.
Se poate conchide că poporul român are un simţ artistic real şi că va şti să dea
şi în viitor vieţii sale o ţinută originală, o estetică aparte, cu toată unificarea metodelor de lucru, standardizarea formelor şi industrializarea materialelor. Ceea ce e mai
important decât toate acest~·a sunt problemele noi care se pun artei în vederea unui
om nou care a gonit din gr.1dinile Arcadiei mitologia, contemplaţia şi simbolurile.
Îi rămâne însă acestui om sensibilitatea care - supusă metodelor ştiinţifice - va face
cu siguranţă noi descoperiri. Planificarea, sistematizarea şi normarea timpului şi inclusiv a viitorului vor duc·~ pe om la o filosofie şi o poezie matematică şi o geometrizare a formelor. Vom a:::i~ta probabil la apariţia unui pitagorism nuclear.
E firesc în cazul acesta ca umanitatea, pe pragul acestei ere cu totul noi, să-şi
inventarieze trecutul. De aici, această înflorire a literaturii istorice, a arheologiei şi
a criticii şi a istoriei artelor, care încarcă mai mult pe artist decât îl ajută. Din această
hiperdocumentare se naşî:e şi o anumită nehotărâre. E greu să te rupi de o tradiţie
trimilenară. E tot atât de greu s-o menţii [„ .)

critică

(Conferinţă, 20 ianLarie 1956. Text reprodus din: Introducere la opera lui
Vitrnviu, ediţie îngrijită de Zamfira Mihail, Bucureşti, Editura Meridiane, 1993, pp.
110-119.)
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Scrisoarea a IV-a

Când mă gândesc, dragă Simon, la trecutul meu şi la contrastul diferitelor
epoci care-l compun, am impresia a mă găsi în faţa operei unui eseist care încearcă
teze contradictorii. Fiecare din acele epoci s-a terminat prin rupturi adânci şi adesea extrem de dureroase, căci aceea care începea mă silea să reiau din temelie construcţia şubredului edificiu pe care de abia îl începusem în cea care se sfârşise. Ca
unul care a scăpat dintr-un naufragiu şi îşi orânduieşte viaţa cu puţinele obiecte
care i-au rămas, mă străduiam şi eu să leg trecutul care se depărta ameţitor de repede cu prezentul nou ce mi se înfăţişa.
În timpul anilor cop1l~i.riei trăiţi la Viena şi despre care ţi-am scris, nu mă atinseseră prea mult nepotri\irile realităţii. A fost o lungă inhibiţie a armoniei. Cu stabilirea familiei mele la Montreux, pe malurile lacului Leman, totul se schimbă. O
tăcută duşmănie se ţesu în jurul meu. Duşmănia lucrurilor şi a oamenilor. Cel puţin
aşa mi se păru. Nu mă pult':am obişnui, în primul rând, cu acea privelişte strident
colorată, din acel orăşel de hoteluri, înşirate de-a lungul lacului, cu pretenţiile lor
de palate, nu mă puteam obişnui cu acei munţi acoperiţi de gheţari şi cu oamenii
de acolo, care nu purtau în privirile lor nostalgia darnică a unei zări deschise. Locuiam un apartament într-o vilă cu acoperişul ascuţit ca şi fizionomia proprietăresei,
o nemiloasă fată bătrână 1.;are ne ura, fiindcă nu eram calvinişti. Această locuinţă se
găsea pe drumul care ducea la cimitir. Convoaiele funebre treceau des prin faţa
tristei noastre vile. Din ferestrele tuturor camerelor se vedea lacul, când prea albastru, când de un cenuşiu spălăcit. Soarele se culca foarte devreme în spatele munţilor, astfel că lumina asffoţitului nu ne atingea niciodată. Afară de chiparoşii neobişnuit de mari ai cimitir; 1!11j, copacii erau rari. Printre vile coborau spre lac vii în
terase care produceau u~ "'in acru. Peste tot nu se vedeau decât munţi şi pe fiecare
munte se urca, pufăind zgomotos, câte un tren pentru a căra, spre peisaje reputate
sublime, turişti din toatt colţurile lumii. Încolo, câte un sanatoriu mai izolat îşi
întindea balcoanele spre lumină. Am urât din prima clipă aceste privelişti denaturate. Ele aveau pentru mi .1e irealitatea unui vis urât. Nu m-am putut împrieteni nici
cu casa mahmură a i::ăre~wobilă era decolorată ca şi peisajul din zilele de ploaie.
Şi părinţii mei se schimLaseră. Mama nu se mai îmbrăca seara în rochii frumoase
pentru a porni la baluri, ar tatăl meu rămăsese în ţară şi ne scria rar. Nu mai erau
flori în vasele salonului, :ti~i cărţi legate în biblioteci. Toate erau fumurii şi cernite
ca şi hainele domnişoare·, "incent, proprietara. Era firesc ca prin faţa unei astfel de
case să treacă mereu. înmormântări.
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Într-o zi sosi acolo un student trimis de tatăl meu ca să-mi fie preceptor. Trebuia ca, în primăvara anului viitor, să trec examenul claselor primare. Părinţii mei
credeau, cu drept cuvânt, că sosise momentul de a mă supune unei discipline mai
sistematice. Domnul Mârza nu surâdea niciodată. În dimineaţa în care-l găsisem în
salon, printre mobilele domnişoarei Vincent, mi-am dat seama din prima vedere că
mă găseam în faţa unui inamic. El avea un obraz măsliniu care părea veşnic asudat, un păr foarte negru, nepieptănat, mâini grăsulii şi umede, un trup îndesat ale
cărui membre aveau încheieturi foarte groase. Privirea lui apăsătoare de atenţie era
plină de noapte. Îmi pusese câteva scurte întrebări, după metoda judecătorilor de
instrucţie, când aceştia identifică un delincvent. După aceea, fără nici o introducere, domnul Mârza îmi făcu un succint rechizitoriu asupra mediului aristocratic în
care trăiam, asupra trecut..ilui criminal al boierimii şi asupra răspunderilor istorice
care apăsau asupra familiei din care mă trăgeam. El îmi explică cu o voce egală,
fără tresăriri ori gesturi, că făceam parte dintr-o categorie detestată de popor şi că
trăiam de pe urma muncii altora, fără nici un drept, că eram coborâtorul unui neam
străin ~are uzurpase cinstea de-a se socoti român. În faţa acestui atac masiv mi-am
organizat apărarea. Mintea mea nu se găsise, până atunci, în faţa atâtor probleme.
Am fost atent, dar pasiv în aparenţă. Deoarece părinţii mei nu ridicaseră niciodată
nici una din problemele puse de domnul Mârza în faţa mea, am luat hotărârea să
nu le pun asupra acestor lucruri nici o întrebare. Dar expunerea domnului Mârza
nu mă convinsese. Ştiam numai atât: că între el şi mine se găsea o prăpastie pe care
el, în orice caz, n-avea s-o treacă. Din vorbele sale, dintru început am înţeles un
lucru: că viata înseamnă duşmănie şi luptă. Nu prea înţelegeam de ce eram un duş
man al poporului: ce înseamnă să ai o răspundere istorică, ce era un aristocrat. În
casa noastră nu văzusem agăţate pe ziduri portrete de familie, nici arbori genealogici. Când, la Viena, camarazii mei de joacă îmi proslăveau antecedentele lor glorioase şi istorice, nu··i înţelegeam. Acum aflam deodată că făceam parte din aceeaşi
tagmă, cu toate că eram dintr-o altă ţară decât a lor. Dar ceea ce simţisem adânc,
în urma monologului introductiv al domnului Mâna, era faptul că faceam parte
dintr-o categorie de oame:rt; urâţi de o altă categorie de oameni. În urma vorbelor
acestui străin, m-am simţit deodată solidar cu acuzaţii. Neavând însă, chiar de pe
atunci, nici un spi;it de corp, neputând să mă hotărăsc a lua drept bune învinuirile
noului meu preceptor, nic.i să cred totuşi că ceea ce se spunea era în întregime fără
temei, simţind în mod obscur că adevărul trebuia să fie, nu mai puţin tragic, dar
altul, am luat hotărârea, i'n faţa acestor probleme, care depăşeau cu mult mintea
mea de copil, să mă retra5 în cortul meu cu arma la picior.
În faţa ace;tor date neprielnice ale vieţii mele de atunci şi a obstacolelor care
se iviseră în dorinţa mea de frumuseţe şi în aptitudinile mele de contemplaţie, în faţa
tuturor acestor ameninţări care tulburau liniştea mea lăuntrică, am simţit deodată
izolarea mea. F ână atunci mă izolasem într-o senzuală nedeterminare a tot ce-mi
oferise viaţa. r,'.u simţisem d·~ nicăieri vreo opoziţie. Treceam prin toate şi toate prin
mine ca apele genezei. Ş· deodată mă simţeam înconjurat de o duritate minerală,
duritatea colţoasă a oamedor, a ideilor, a sentimentelor. Mă simţeam ameninţat în
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însuşi

sensul vieţii mele. Ştiam, totuşi, că acest sens, pe care nu-l puteam formula,
dar pe care îl simţeam în faptul de a fi, nu putea fi oprit. Dar am mai înţeles atunci
că a fi sau, mai bine zis, ;:: deveni, nu înseamnă întotdeauna a plăcea altora. Deci
lupta şi duşmănia altora. Supunându-mă acestei fatalităţi nou constatate, m-am apucat de învăţătură în atmosfe,·a de tutun şi de nespălare a domnului Mârza.
Când am avut prilejul, mai târziu, să parcurg pe îndelete lumea amintirilor,
mi-am dat seama că pe domnul Mârza l-am întâlnit mereu, îmbrăcat în diferite haine sau uniforme. El trăia sub înfăţişarea acelui camarad de şcoală militară care mă
insulta cu vocea lui groasă, învinuindu-mă că au intrat nemţii în Bucureşti; el era
acel căpitan carecmi expliu pe un ton hain că singurul mijloc pentru a spăla ruşi
nea de a fi boier era să mor cât mai curând în tranşee, el era acel viitor şef de partid care, sub grindina gloanţelor, nu înceta a face glume pe seama numelui pe care
îl purtam; pe dânsul îl întâlnisem sub aspectul multiplu al gazetarilor, sau scriitorilor demagogi, de dânsul eram să mă lovesc la toate cotiturile carierei mele, el era
funqionarul mahmur din cbsul ghişeelor care îţi refuza ceea ce ţi se cuvenea, el
era vameşul care-ţi punea Î.1trebări usturătoare când te întorceai în ţară, tot el era
acela care mă păzea pe C·')ridoarele închisorii şi rânjea de mulţumire văzându-mă
pierind. Dar cred că a fost bine aşa. Prin opoziţiile pe care le întâlnim ne limităm
şi limitându-ne ne adâncim; cercetând, ne cercetăm. „Oquae nocent- docent". E
însăşi deviza Cantacuzinilor.· şi totodată, poate fără vrerea lui, principiul pedagogic
al domnului Mârza. Falsifi: ând istoria, religia şi morala, m-a obligat să cuget în
stare de opoziţie asupra ; -:cariei, religiei şi moralei, chiar de atunci. De atunci
datează neconformismul .-r·~u care mi-a prilejuit necesara libertate de spirit pentru
a cugeta, dezlegat de mentalitatea de castă, de rasă, de religie sau de naţiune. Nu
cred decât în cazuri partic• :.lare . .Je hais la gloire et Ies phrases nationa/es", vorba
lui]. Laforgue. Nu sunt mmân fiindcă m-am născut român, dar fiindcă, fiind încă
copil, am ales în deplină '.ibertate România ca o temă de cugetare, de evlavie şi de
dragoste. Această Românie e cu totul altceva decât aceea care există şi, mai ales,
decât cea de azi. Descoperind foarte vremelnic că nicăieri umbrele copacilor nu
erau mai albastre, în bmina de septembrie, decât în Moldova, că perspectivele zidurilor şi turlelor Iaşi !or C-::)Iespundeau cu o anumită armonie pe care n-am găsit-o
într-altă parte, că orr1enia românească, când nu e întunecată de o falsă educaţie, dă
peisajului române~;c şi vieţii- pe care o cuprinde o nobleţe neîntâlnită aiurea; că
limba româneasc .ă e un mod de expresie plin de posibilităţi nebănuite şi inteligenţa
artistică a româ„1ului un putenţial imens de viitoare înfăptuiri în domeniul frumosului, considerând toate ::!cestea m-am simţit român, dar numai pentru acestea.
Ţară de mar~ farmec şi de puţine virtuţi, în care se găsesc câteodată eroi, dar nu
sfinţi, nici fii osofi; în care lumea moare uşor fără a şti să trăiască; gândeşte pripit
fiind anarhi·.::ă pentru tot ceea ce o depăşeşte şi conservatoare pentru ceea ce e dominat de e;·,, terfelindu-şi tradiţiile şi ironizându-şi credinţa exagerată în critici ca şi
în admirat ii, nesigură în r.·v:rsul ei lipsit de ideal şi de cugetare: ROMÂNIA.
Dar această Români? acum o descopeream încetul cu încetul. Puţinul pe
care-l vă ~usem în călătorh mea din Moldova îmi părea confirmat prin cărţile mele
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mele pentru ea se dezvoltau. Simţeam că acolo era o legătură
erau spaţii întinse netulburate de şosele, păduri
adânci şi munţi fără trenuri pufăinde. Cunoaşterea României devenise repede un
teren de împăcare între domnul Mârza şi mine. El era, de altfel, un pedagog iscusit.
Mă făcuse să iubesc aritmetica şi caligrafia. Ceea ce iarăşi aveam în comun era marea noastră antipatie pentru toate câte ne înconjurau. Făcuserăm o alianţă împotriva domnişoarei Vincent. Înainte de a ieşi la plimbare, domnul Mârza inspecta strada din fereastra lui şi, da<:ă vreo înmormântare calvină era la orizont, nu pleca cu
mine decât după ce trecuse. Îmi citea din cronicari şi din Coşbuc.
Tot atunci se puseră pentm mine primele probleme religioase. Nefiind nici o
biserică ortodoxă în împrejurimi, mama îmi citea în fiecare duminică dimineaţa din
Evanghelie. După ce închidea cartea, îmi spunea de fiecare dată: gândeşte-te bine
la ceea cc ai auzit şi pe urmă, dacă crezi că e nevoie, îmi vei pune întrebări. Văzând
că nu puneam întrebări, mă făcea să povestesc ceea ce îmi cetise şi, constatând că
fusesem atent, se mulţumea cu atenţia. Cred că a avut dreptate. Ce să explici! Aceste texte pătrund în noi şi încetul cu încetul îşi fac drumul, iar cei care nu le primesc
n-au ce să înţeleagă. Sunt însă recunoscător mamei mele că nu m-a obligat să fiu
creştin prin tradiţie. Mi-a cetit şi pe urmă m-a lăsat să caut. Şi de atunci caut. Am fă
cut ocoluri mari şi am revenit la credinţă pe căile artei, precum pe căile artei am înţeles şi iubit mai bine România. Şi am devenit român şi creştin la fel, prin liberă opţiune. După teoriile domnului Mârza aveam o ereditate împovărată de străbune pă
cate. Această povară însă eu n-am simţit-o şi tradiţia am venerat-o la ceilalţi. Din
copilăria mea am fost liber şi n-am făcut-o din tradiţie, dar din liberă şi critică consimţire. Acest simţ al libertăţii l-am cultivat în mine dintru început. Singularizându-mă, mă liberam. Astfd, am descoperit încetul cu încetul că libertatea, acest
cuvânt mereu întrebuinţa: şi niciodată definit, era însăşi viaţa sau cel puţin viaţa superioară a spiritului care este singura demnitate reală a vieţii şi singura justificare a

de

şcoală. Afinităţile

adâncă

între om

şi natmă, că

existenţei umanităţii.

„Cerul este deasupn noastră, dar spiritul nostru este deasupra cerului", spunea Leonardo da Vinci. To~i oamenii au un suflet, mai puţin însă un spirit. Şi între
cei care n-au decât suflet ş• cei care sunt cuprinşi de spirit, de duh, cum spun vechii
noştri cărturari, e mareLi luptă, veşnica dramă fără dezlegare. Pe căile artei îţi
spuneam că arta este o formă a adevărului, liberată de cunoaşterea pozitivă a lucrurilor, precum şi spiritt •alitatea e cunoaşterea vieţii în sine, liberată de ştiinţa pozitivă. Deci arta şi ea, în primul rând, e libertate.
Dar în vremea despre care îţi povestesc, eram încă departe de căile artei.
Ascultam, primeam şi înc.ercam a judeca. Spiritul critic, acest vechi aliat al libertăţii,
se trezeşte greu. Să nu pmneşti moştenirea, dar să alegi calea. A moşteni e comod,
iar tradiţia te leagănă ~;i :e adoarme. Am vrut întotdeauna să am obiceiurile mele
absolut personale. M--am terit să suprapun urmele paşilor mei altor urme. Nu vorbesc, bineînţeles, de l:radiţiile manuale ale tehnicilor artei, nici de poezia trecutului
cu vechile datini, dar de rutina măruntă a gândirii, de adevărurile uzate, de cuminţenia mucalită, de zicătoarele bătrâneşti şi de toate rechizitele mediocrităţii. M-am
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temut şi m-am ferit de cei mulţi, de ceea ce plăcea celor mulţi, căci cei mulţi nu
sunt niciodată liberi. Omi..I nu e uman decât singur; mulţimea nu gândeşte, ea nu
e decât un fluviu de instincte. În contact şi în luptă cu acea mulţime am adâncit mai
bine rostul vieţii monahale. Dar şi frumuseţea te izolează, căci ea provoacă întotdeauna o liberare. Şi în căutarea ei m-am liberat mereu în cursul devenirii mele.
Căci unul din privilegiile libertăţii e de a alege. Dar a alege înseamnă a te angaja şi
cu cât te angajezi mai mult cu atât libertatea e mai anevoioasă şi mai eroică şi cu
câte mai eroică, e mai totală. Ultima etapă e să te liberezi de tine însuţi. De câte
ori nu eşti propriul tău sclav chiar în clipa când te crezi pe culmi. Căci singularizarea nu trebuie să însemne neparticipare şi izolarea într-un turn de fildeş. Deci
nu izolare, dar înălţare, căci cerul este deasupra noastră, dar spiritul nostru e pe
deasupra cerului.
Dare tare târziu, drngă Simon. Am auzit cocoşii cântând pentru a doua oară.
Ora renegărilor şi a apostaziilor se apropie şi, când sunt singur, mă feresc să fiu
treaz atunci. În cetăţile deş•::rtului portarii de pe turnurile de veghe în curând vor
vesti dimineaţa şi vigiile vei surprinde pe mare clipa în care zarea se desprinde de
noapte; la Roma, cupola Sfantului Petru va începe să pălească în lumina verzuie a
zorilor, clopotniţele catedralei din Chârtres vor dibui venirea zilei noi, mult înainte
de trezirea oraşului îngenuncheat la picioarele sale, peste nisipurile Samanului va
trece un vânt rece care va nelinişti tăcutele lăcuste, la Isfahan vor începe să pornească caravanele, pescarii din Koweit vor pleca în larg în căutarea mărgăritarelor,
între muntele Nebo şi fk:bron în curând se vor auzi clopotele Ierusalimului, pe
când parfumul trandafirilor din Ierico va nelinişti monahii din mănăstirile de pe
malurile Iordanului, turmele vor sui poalele Ceahlăului, iar îngerul de piatră de la
Reims va privi, încă o dată, nerăbdător, peste munţi şi ape, să vază dacă se ridică
iarăşi crucea pe bolta Sfintei Sofii.
Aş fi vrut acum· să ufr1blo lârtgă tine undeva, pe un drUm, în Moldova, ascultând glasul plopilor, în.noapte; aşa cum făcem odată, ţinând caii noştri obosiţi de
căpăstru, aşteptând cu nuăbdare darul unui nou peisaj, în drum spre cine ştie ce
bătălie. Ţi-aduci aminte de sfârşitul nopţii într-un mare codru de brazi? Unde stă
scris că „Noaptea noaptt· învaţă". Ce o fi însemnând această obscură cugetare?
Noaptea învaţă multe. Muit mai multe decât ziua.
Noapte bună.
19 august 1955
(Text reprodus din
pp. 222-230.)

;i,

eeaşi

lucrare citată: Introducere la opera lui Vitruviu,
..
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Virginia BJînda şi Simona Nicolae

Activitatea Institutului de Studii
Sud-Est Europene (1995)

1. CĂRŢI ŞI STUDII AP ĂRUfE:

a) Volume:
- Culture et politique. Textes reunis par Alexandru Duţu et Norbert Dodille,
Paris, l'Harmattan, 1995.
Olga Cicanci --' Presa de lhnbă greacă din România în veacul al XIX-iea,
Bucureşti, Editura Omnia, 1995.
Robert Păiuşan ~Contribuţii de istorie economică a Europei sud-estice
în secolele XIX-XX, Bucureşti, 1995.
Andrei Pippidi - Re-;:;erva de speranţă, Editura Staff, 1995.
Alexandru Duţu -. Prefaţă la: Meline Polavian Ghenea, Epoca de aur a culturii armene, Bucureşti, Holding Reporter, 1995.
b) Arlico/e şi studii:
Lia Brad-Chisacof

- Schimbarea de c:od între română şi greacă în textele româneşti de
la sfârşitul secolului al XVIII-iea şi începutul celui de-al XIX-iea, în
Sud-Es.tul şi conte:x'ul european, Buletin IV, 1995, p. 89-97.
Cristina Codarcea
. - lmpâts; croyancel!. et pratiques rellgi.euses în Cu/ture et politique, Paris,
l'Harmattan, 1995.
Olga Cicanci
- Atanasie Comnen Ipsilanti - Un fanariot despre fanarioţi, în Hrisovul, Serie Nouă,\ ol. I, Bucureşti, 1995, p. 44-59.
Alexandru

Duţu

- The Politicization of Myths: the Transylvanian Case, în Vampires Unstaked, Amsterdam, 1995, p. 89-98.
- Natlonal and Regional Identity in Southeast Europe, în Balkans. A
Mirror of the New lnternational Order, Istanbul, Eren, 1995, p. 75-84.
- Traditional T oleration and Modern Pluralism: the Case of Orthodox
Europe, în Bast European Quarterly, 29, June 2, 1995, p. 143-155.
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- La civillsation du corps et la tradition culturclle orthodoxe, în Cu/ture et politique, Paris, l'Harmattan, 1995, p. 23-36.
- Livre et manuscrit dans le Sud-Est Europeen, în Transylvanian Review,
4, 1995, 2, p. 3-13
- Identitate naţională şi construcţie politică, în Sfera politicii, 4, 1995,
29-30, p. 15-19.
- Conştiinţă europ-..mă şi specific naţional, în Academica, 5, 1995, 11, p. 3.

Cristina Feneşan
- Franz Babinger: ~in deutscher Beitrag zur rumănischen Osmanistik,
în RESEEXX.Xll, 3-'Î, 1995, p. 313-322.
- Die Salpeterforderung im Temeswarer Eyalet in der zweiten Hălfte
de 16. Jahrhum.C.c~rts, în Akten des IV. Internationalen Kongresses fur sozial und wirtscha,tiliche Geschichte der TUrkei, Mtinchen, Juli, 1986, Wiesbaden, 1995, p. 87-)5.
- Fragen der Gren "J;e zwischen den Rumănischen Fiirstentiimern und
dem osmanischen Reich im 16-17 Jh., în Nouvelles Etudes d'Histoire,
voi. 9, 1995, p. 5·1.-59.
- Mihaloglu Mehmed Beg et la prlnclpaute de Valachie (1508-1532), în
International]ounial ofTurkish Studies (OsmanlîAraştîrmalarf), voi. X'.f,

, 1995, p. 137-155.
- a colaborat cu In:..tilut fiir Orientalistik der Universităt Wien în întocmirea
volumului anual diri Turkologischer Anzeiger, respectiv redactarea capitolului Dice Donavfiirstentiimer in osmanischer Abhăngigk.elt şi, de
aserr.enea, cu Tu'k Tarih Kurumu din Ankara la alcătuirea lucrării Prosopografia otomanii intre 1513-1567, sub redacţia prof. Halii Inalcik.
Anca

Ghiaţă

din Dobrogea şi Bugeac/Basarabia la sfârşitul secoluluL al XVI-lea, în Caietul seminarului special de ştiinţe auxiliare, Univers',tatea Bu~ureşti, VI, 1995.
- PoUticke i ekonomiske veze na Donjem-Dunavu i pozicija Misa
Anastasijevica (XiX-vek), în Nor.rine Beogradskog cita/ista, V, 1995.
Elena-Nat;ilia Ionescu
- kl iz Nesin ve K,u-acale mizah edeblyatinda paralel, în publicaţia edil~ttă de Ataturk Kultur Merkezi.
- a tradus din limba franceză: Jean Duvignaud - Sociologia Artei.
Constantin Iordan
-- V 1.!.rs un front auticom.muniste dans les Balkans (1924-1925), în
F:ESEE, XXJ.I'i, 1995, 3-4, p. 285-295.
- Minorităţi ;d politică în Balcani. România şi Protocolul KalfovPolitis (i~ep·tembrie 1924), în Sud-Estul şi contextul european, Buletin
, III, 1995, p. 123-1.30.

-

Viaţa economică
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Zamfira Mihail
- Receptarea ideilor luministe în Bulgaria în secolul al XIX-lea, în
Sud-Estul şi contextul european, Buletin IV, 1995.
- Protecţia religioasă a habitatului în satul românesc, în Revista de etnografie şi folclor, m. 5-6, 1994 (apărută în iunie 1995).
- Nicolae Milescu - filolog, în Un veac de aur al culturii române
(1643-1750), Chişinău, 1995.
Ştefania Mihăilescu

- Aurel C. Popm•ici şi federalizarea monarhiei habsburgice, în
Sud-Estul şi contextul european, Buletin III, 1995, p. 113-122.
Emanuela Popescu-Mihuţ
- Manuels rediges pour l'instruction de Louis XIV traduits en neogrec
(Didaskaleion ton hegemonon kai eugenon andron) în RESEE, XXXIII,
1-2, 1995, p. 73-81.
Viorel Panaite
- Regimul negustorilor străini în 'ahdnâme-lele otomane (secolele
XV-XVD). O radiografie (partea a II-a), în Sud-Estul şi contextul european, Buletin IV, 1995, p. 115-130.
- Ethnicity and Religion in the Terminology of:xvith-xvnth Centuries
Ottoman Documents. A Case Study: 'Ahdnâmes, în Ethnicity and Religion in Central and Eastern Europe, Cluj-Napoca, Cluj University Press,
1995, p. 31-43.
Robert Păiuşan
- Gheorghe Taşcă- economist şi jurist, în Academica, 5 (53), 1995.
- laureatul Premiului Nobel pentru economie pe anul 1995, în Bursa,
15 octombrie 1995.
- Împrumutul extern al României din anul 1899, în Revista istorică, 3-4,
1995, p. 303-315.
- Subdezvoltarea social-economică în Europa sud-estică în secolele
XIX-XX. O abordare comparativă, în Sud-Estul şi contextul european,
Buletin IV, 1995, p. 139-146.
Radu G. Păun
- Sărbătoare şi propagandă în Ţările Române. Strategiile gestului şi
cuvântului, în SMd-Estul şi contextul european, Buletinele III şi IV, 1995
(articol publicat în două părţi).
- Les Valachs de l\\ontaigne. Les metamorphoses d'un mot, în R.R.H.,
1-2, 1995.
- Sur quelques modeles llvresques des "Navigation et peregrinations
par Nicolas de Nicolay", în RESEE, 1-2, 1995.
Andrei Pippidi
- Un tableau repre:ientant Sobieski et sa cour et une mission diplomatique en Polu~~e en 1684, în iR.H., XXXIV, 1-2, 1995, p. 213-221.
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- Romains ou Rhomees? Les Roumains du xvie siecle, în val. Umanita
e nazior1:i nel diritto e nella spiritualita da Roma e Constantinopoli e a
Masca, Roma, 1995, p. 85-98.
- Un nouvelle chronique post-byzantine, în Nouvelles Etudes d'Histoire,
IX, 1995, p. 41-50.
- Studiu introductiv la Ion Mihalache, Ce politică facem, Bucureşti, Editura Litera, 1995, p. 5-22.
- Pe marginea unui vechi ghid turistic, în 160 de ani de la înfiinţarea
primei biblioteci publice la Braşov, 1835-1995, Braşov, 1996, p. 53-64.
Elena Scărlătoiu
- Observaţii privitoare la vocabularul actual al istroromânei, în
Sud-Estul şi contextul european, Buletin IV, 1995, p. 69-88.
Elena Siupiur
- Les intellectuels roumalns du xixe slecle et la reorganisatlon de la
classe politique et du systeme lnstltutionnel, în R.R.H., XXXIV, 1-2,
1995, p. 75-95.
- Die intellektuellen aus Rumanien und Siidosteuropaischen Landem
in den deutschcn Universităten (19. Jahrhundert), I Teii: Universităt
Bonn, în RESEE, XXXIII, 1-2, 1995, p. 83-99.
- Die Intellektuellen ... , II Teii: Universităt Găttingen, RESEE, XXXIII, 3-4,
1995, p. 251-256.
An,ca Tanaşoca

-

Contribuţia

lui Silviu Dragomir la cercetarea romanităţii balcanice,
în Sud-Estul şi. C<Jntextul european, Buletin n, 1994 (apărut în 1995),
p. 47-57.
..
RQmanita.tea;· dl<ipărotă · din nord-estul Peninsulei Balcanice, în
Sud-Estul ş;i conte:xtul european, Buletin IV, 1995, p. 107-114.

Nicolae-Şerban Tf',naşoc<J

- Scrisorile inedit'f' ale lui Ioan I. Bogdan către George Murnu, în
Sud-Estul şi contextul european, Butetin IV, 1995, p. 41-50.
Tudor Teoteoi ·.
- Empire et Sacerdoce ă Byzance au temps des Paleologues, în RESEE,
xxxm, 1-2, 1995, p. 121-132.
,·-Orient et Ocddtnt dans le Sud-Est de l'Europe au Moyen Age, în Bulletin de l'AIESEE, XXIV-XXV 0994-1995), p. 65-71.
Cătălina Văt~işescu

- Les r:apports de synonymie entre Ies term.es autochtones et Ies terme~··

d'origine !atine en albanais, par comparaison au roumain, în
Thraco-Dacica, V'{!, 1-2, 1995, p. 295-299.
- Les debuts de b <:hristianisation des Albanais. A propos du livre de
Gottfried Schramm. A.nfange des alban.ischen Christentums, în
RESEE, XXXIII, 3- ;., 1995, p. 315-321.
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Ştefan

Vâlcu
- Câteva consider.tţil asupra evoluţiei naţionallsmelor iugoslave, în
Sud-Estul şi contextu/ european, Buletin IV, 1995.

Laurenţiu

Vlad
- Arhitectura efemeră şi imaginea identităţii. O istorie a pavilioanelor
României la Expoziţiile universale pariziene (1867 /1937), în
Sud-Estul şi contextu/ european, Buletin III, 1995.
- Ideologie et Education. Quelques notes sur Ies livres scolaires d'histoire des Roumains, 1918/1989 în RESEE, XXXIII, 1-2, 1995.
- traducere din Alaifi Besan\;on, De la difficulte de definir le regi.Ole sovietique, în Polis (revistă de ştiinţe politice), 1, 1995.

2. REUNIUNI ŞTIINŢIFICE ÎN ROMÂNIA:
- Institutul a organiza~ un colocviu cu Hochschule fiir Politik din Mi.inchen
(25-26 aprilie) la care au participat cu comunicări Alexandru Duţu şi
Nicolae-Şerban Tanaşoca.

- Institutul a organizat cu Muzeul Ţăranului Român un colocviu cu tema Religiozitatea populară (28 aprilie) la care au participat cu comunicări şi
moderări de şedir.ţe Alexandru Duţu şi Zamfira Mihail.
- Cu ocazia Sesiunii anuale de comunicări ştiinţifice a Muzeului de Istorie Naţională (decembrie 1995) au participat: Anca Ghiaţă- Un registru turcesc
inedit (Mufassal d1~fteri) privind sistemul de impunere în Dobrogea
şi Bugeac/Basarabia la sfârşitul secolului al XVI-iea şi Constantin Iordan - Politici naţionale şi minorităţi etnice: repere privind statutul
românilor din E'alcani în perioada interbelică.
Cristina Codarcea
- a susţinut în cadrul Seminarului interdisciplinar organizat de Facultatea de
Istorie a Universităţii „Babeş-Bolyai" din Cluj-Napoca comun.icarea cu tema
Funcţia politică şi religioasă a blestemului în societatea medievală
- Studiu comparativ (27 mai 1995).
Anca Ghiaţă
- a prezentat comunicarea Producţia cerealieră în kazalele Hârşova şi
Tekfiir-gOlii la si.'ârşitul secolului al XVI-iea (mai 1995, ISSEE).
Constantin Iordan
- a avut o intervent1e în cadrul Simpozionului ştiinţific organizat cu prilejul
Comisiei mixte dt i!;torie româno-bulgare.
Zamfira Mihail
- a prezentat următc .uele comunicări:
- Continuitatea românească în Basarabia la Primul Congres mondial al
refugiaţilor (30 iu11ie, Iaşi);
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- Patronajul spiritual al B.O.R. şi tipăriturile bisericeşti în limba
română din Basarabia, cu ocazia aniversării a „250 de ani ai Şcolii Domneşti de la Mavromolu" (26 august, Galaţi);
. . :. Oratio Domenica a lui N. Milescu. Analiză filologică la Sesiunea ştiin
ţifică a Asociaţiei Slaviştilor (Universitatea din Bucureşti), organizată cu prilejul centenarului naşterii lui Al. Rosetti (6 octombrie).

Ştefa~ia Mihăilescu
- a susţinut în cadrul colectivului de istorie modernă şi contemporană din
ISSEE comunicarea Transilvania în proiectele federaliste din AustroUngaria (IO martie 1995).
Viorel Panaite
- a participat la colocviul internaţional Ethnicity and Religion in Central
and Eastern Europe organizat de Universitatea „Babeş-Bolyai" din Cluj-Napoca, unde a prezentat comunicarea Ethnicity and Rellgion in the
Terminology of XVJlh_XVJ:Ilh Centuries Ottoman Docwnents. A
Case Study: 'Ahdnâmes 05-17 iunie 1995).
Constantin Paraschiv
- a susţinut o comt.nicare în cadrul Secţiei de istorie modernă şi contemporană din ISSEE.
Robert Păiuşan
- a susţinut în cadrul „Sesiunii ştiinţifice Gheorghe Taşcă", organizată de Academia Română, ornunicarea Gheorghe Taşcă, om politic şi diplomat.
Andrei Pippidi
- a prezentat comuoicarea Pe marginea unui vechi ghid'.turistlc la sesiunea organizată d '~ Biblioteca „George Bariţiu" din Braşov (noiembrie
1995).
Elena Siupiur
- a participat în caJit<,te de organizator (secretar al Comisiei mixte) la Sesiunea mixtă român J-bulgaro de istorie a cărei temă a fost Formarea sistemului instituţional modem în România şi Bulgaria (19-22 iunie 1995,
Bucureşti); a participat la sesiunile ştiinţifice săptămânale ale Colegiului
„Noua Europă" (ia'1uarie-iulie 1995).
Nicolae-Şerban Tanaşoca

- a prezentat urmă:.odrele comunicări:
- Gheorghe Tătărescu şi 6 martie 1945 la simpozionul organizat de Institutul de Istorie „Nicolae Iorga", Universitatea din Bucureşti şi BBC (martie
1995, Buct:.r•-!Şti); ,
- România ·~ntre p,cJ.canl şi Europa la sesiunea organizată de Hochschule
fiir Politik din Miii:.chen şi Institut fiir Rumănischen Studien din Bucureşti
(mai 199'5, Bucur.':'.~.ti);
- L'heritaf.&e byzan.1..in des pays de l'Est et leur integration europeenne,
la se'.iiu nea organi;_·ată de AIESEE (aprilie 1995, Bucureşti);
177
https://biblioteca-digitala.ro

-

Bizanţul şi

românii, la reuniunea Comisiei mixte de istorie româno-ruse
(21-25 noiembrie 1995, Constanţa);
- Un factor creator de conştiinţă europeană: Institutul de Studii şi
Cercetări Balcanice din Bucureşti (1936-1948), la sesiunea comemorativă de 75 de ani ele la întemeierea Institutului de Istorie din Cluj-Napoca
(octombrie 1995, Cluj-Napoca); a avut intervenţii la lucrările Comisiei mixte de istorie româno-bulgare (iunie 1995, Bucureşti).

Tudor Teoteoi
- a prezentat următoarele comunicări:
- Reminiscenţe păgâne condamnate de către legislaţia canonică bizantină şi românească în cadrul unor străvechi obiceiuri etnografice, la Simpozionul „Religiozitate populară" (aprilie 1995, Muzeul Ţăranu
lui Român);
- Orient şi Occident în Sud-Estul Europei medievale, la Simpozionul Internaţional organizat de AIESEE (aprilie 1995, Bucureşti) şi
- Tradiţia bizantină în cronistica medievală românească, la reuniunea
Comisiei mixte de istorie româno-ruse (21-25 noiembrie 1995, Constanţa).
Cătălina Vătăşescu

- a susţinut comunicarea Fonetica împrumuturilor latinC?ti în albaneză
în interpretarea lui Al. Rosetti (octombrie 1995, Institutul de Fonetică şi
Dialectologie, Bucureşti).
Laurenţiu

Vlad
- a prezentat comunicarea România la Expoziţiile universale, la Colegiul
„Noua Europă" (octombrie 1995).

3. REUNIUNI ŞTIINŢIFICE ÎN STRĂINĂTATE:
Alexandru Duţu
- a fost membru în comisia de doctorat a lui Olivier Gillet, la Universitatea
Liberă din Bruxelks (2 martie);
- a participat la dezb~_terea Ce este Europa, organizată de Asociaţia de învă
ţământ la distanră la Universitatea din Varşovia (29 septembrie-1 octombrie);
- a participat la Colocviul Europa şi Ortodoxia, organizat de Universitatea din
Graz (9-10 noiembrie);
-- a susţinut o conferinţă despre Situaţia actuală a culturii în România la
Clubul Universităţii din Viena (12 noiembrie);
- a participat b Colocviul Literatura europeană, organizat de Sorbona-Paris
IV (25 noiembrit);
- a susţinut o conferinţă despre Problemele actuale ale societăţii române
la Ecole Normale Superieure din Paris (1 decembrie);
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- a s1.1sţinut un ciclu de patru conferinţe la College de France, cu titlul Y-a-t-il
une Europe Orthodoxe? 09 noiembrie-19 decembrie).
Lia Brad Chisacof
- a susţinut comunicarea Situaţia lingvistică în Principatele Române în
secolul al XVIII-iea şi începutul secolului al XIX-iea la Simpozionul
organizat de catedra de Studii bizantine şi neoelenice a Universităţii din
Wurzburg cu tema „Griechische Migration in Europa. Geschichte und
Gegenzart".
Olga Cicanci
- a prezentat comunicarea Les relations des freres Gheorghiev avec Ies
communautes grecques de Roumanie la Colocviul internaţional organizat de Universitatea din Sofia între 12-13 mai;
- a prezentat comunicarea Nicolae Milescu şi intelectualii greci la Colocviul organizat de Institutul de Filozofie al Academiei de Ştiinţe a Republicii
Moldova, Chişină l, 19-20 octombrie.
Cristina Feneşan
- a susţinut comunicarea Der siebenburgische Kharadsch in der ersten
Halfte des XVII. Jahrhunderts la cel de-al Vii-lea Congres internaţional
de istorie social-economică a Imperiului Otoman, Heidelberg, 25-29 iulie.
Anca Ghiaţă
- a prezentat comunicarea Les relations politiques et economiques au
Bas-Danube et la presence de Misa Anastasijevic dans ces regions
au XIX-eme siecle la simpozionul cu tema Misa Anastas~jev i njegovo
deha (Vie et activiti de M. Anastasijevic), Belgrad şi Donji Milanovac, Iugoslavia, 5-6 mai.
Constantin Iordan
- a prezentat comunicarea The Balkans - traditions and prospects of
continental and regional co-operation la Simpozionul ştiinţific internaţional organizat de Institutul de Istorie Contemporană din Belgrad, cu
tema Balcanii după al doilea război mondial, 11-12 mai;
- a trimis rezumatul comunicării Quelques remarques sur Ies relations
roumano-yougostaves (1940-1941) la Simpozionul ştiinţific internaţion
al organizat de Academia de Ştiinţe şi Arte a Muntenegrului şi Academia
Sârbă de Ştiinţe şi Arte, cu tema Al doilea război mondial. 50 de ani mai
târziu, 25 iunie.
Zamfira Mihail
- a organi.zat, împreună cu Institutul de Balcanistică din Sofia, Sesiunea şti
inţifică internaţională Cercetarea etnolingvistică balcanică, Sofia, 3-4 iulie;
- a prezentat comun'.carea Elemente latine în limbile sud-slave. Stadiul
cercetării etnolingvistice şi a colaborat la organizarea Sesiunii ştiinţifice
internaţionale de la Sofia, 3-4 iulie;
- a prez.entat comunicarea Circulaţia cărţii din Basarabia în toate pro179
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vinciile româneşti în cadrul Zilelor cărţii româneşti, Chişinău, Biblioteca
Naţională, 16 iunie.
Viorel Panaite
- a prezentat comunicarea Trade and Merchants in the OttomanPolish Treaties. 1494-1607 la al VII-iea Congres de istorie economică şi
socială a Imperiului Otoman, Universitatea din Heidelberg, 25-29 iulie.
Constantin Paraschiv
- a prezentat comunicarea Italia şi recunoaşterea Tratatului unirii Basarabiei cu România din octombrie 1920 la Colocviul româno-italian,
Veneţia, 2-4 mai 1995.
Andrei Pippidi
- a prezentat comunicarea Drogmans et enfants de langues au xvne siede, în cadrul Colocviului internaţional despre învăţământul limbilor occidentale în Constantinopolul otoman, organizat de INALCO şi de Institutul
francez de studii ;:natoliene, Istanbul;
- a prezentat raportul La decadence de l'Empire ottoman comme concept historique de la Renaissance aux Lumieres;
- a participat la masa rotundă cu tema La question des minorltes nationales
dans Ies societes de type liberal et sovietique şi a prezentat comunicarea
Skin-deep Marx~m and the Resistance to it in Romania after 1945
la al XVIII-iea Congres internaţional de ştiinţe istorice, Montreal;
- a prezentat comunicarea Manuscrits byzantins dans la bibllotheque
d'un couvent valaque du XVWC siecle la al XI-iea Colocviu de bizantinologie organizat de departamentul de filologie clasică al Universităţii
Complutense pe tema El Monasterio Bizantino, foco de poder, saher y
asistencia;
- a prezentat comunicarea Appunti per una tipologia della produzione
storica romena del cinquantennio 1945-1995, la Colocviul organizat
de CIRSS despre ist::>riografiile română şi italiană după război, Milano;
- a prezentat comur·icarea De la Terre au Clei, representations de la
nature physiquc au XVWC siecle dans le Sud-Est europeen, la Colocviul organizat de Centrul Ivan Dujcev pe tema Curiosite, savoir et pouvoir.
Elena Scărlătoiu
- a prezentat comunicarea Remarques sur le vocabulaire actuel de l'istroroumain (L'Ht.ment latin) la cel de-al XXI-lea Congres internaţional
de lingvistică şi fi'.ologie romanică, Palermo, 18-24 septembrie.
Tudor Teoteoi
- a prezenta'l comunicarea O mărturie hagiografică privitoare la un obicei etnografic p~.strat până în zilele noastre la Simpozionul pe teme
etnolingvistice şi i~torice organizat de Institutul de Balcanistică din Sofia în
colaborare cu Institutul de Studii Sud-Est Europene din Bucureşti, Sofia,
3-5 iulk:.
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Cătălina Vătăşescu

- a participat, alături de Zamfira Mihail şi Tudor Teoteoi, la realizarea proiectului comun Comparaţie între împărţirea pe domenii lexicale a elementelor latineşti din albaneză şi română, prezentat la Colocviul internaţional Izvoare etnolingvistice ale cercetării civilizaţiilor din Balcani,
Sofia, iulie 1995.
Ştefan

\Tâlcu
- neputând participa, a trimis textul comunicării Hitler's War against Yugoslavia and the Roumanian Press la Simpozionul internaţional Podgorica, Muntenegru, septembrie 1995.

4. STAGII DE DOCUMENTARE PESTE HOTARE, COLABORĂRI
CU INSTITUŢII CULTURALE ŞI ŞTIINŢIFICE DIN STRĂINĂTATE:
Alexandru Duţu
- a fost invitat de Co!Jege de France pentru un ciclu de conferinţe în noiembrie-decembrie;
- a fost beneficiarul unei burse Constantin Jirecek acordată de Institutul sudest european de la '/iena, în luna octombrie.
Virginia Blînda
- a beneficiat de o bursă a guvernului francez la Ecole des Hautes Etudes en
Sciences Sociales, încheiată cu obţinerea unei Diplome d'Etudes Approfondies (D.E.A) la E.H.E.S.S., cu specializarea Histoire et Civilisations, noiembrie 1994-octc·mbrie 1995;
- este doctorandă la E.H.E.S.S. din octombrie 1995.
Olga Cicanci
- a efectuat cercetări în Arhiva Cancelariei Rusiei (Ţ.G.A.D.A.) şi la Biblioteca de Stat din Mo:icova, între 7-21 noiembrie 1995.
Cristina Codarcea
- a beneficiat de o bursă a guvernului francez în vederea redactării tezei de
doctorat, la Ecole ·:'.~s Hautes Etudes en Sciences Sociales, Paris, februarieaprilie 1995;
- a beneficiat de o b ;să Tempus, la Universite Libre, Bruxelles, iulie 1995.
Pe~.Guran

- a întreprins o cer·cetare de teren asupra picturii murale bizantine din Insula
Cipru, octombrie-noiembrie 1995.
Radu Gabriel Păun
- a beneficiat, în cadrul programului patronat de AUPELF-UREF şi E.H.E.S.S.
de o bursă doct<::>rală ce se va finaliza cu obţinerea diplomei de studii aprofundate (D.E.A), pe tema Aristocratie, offices et pouvoirs dans le Princi181
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paute de Moldavie au XVI/B siecle, lucrare coordonată de Robert Descimon

(E.H.E.S.S.), Paris, noiembrie 1995-iunie 1996.
Andrei Pippidi
- a fost invitat la Paris pentru o lună de către Maison des Sciences de
l'Homme, în calitate de director de studii asociat;
- a beneficiat de o bursă acordată de Collegium Budapest, în calitate de
Fellow, pentru un stagiu de documentare de patru luni.
Elena Siupiur
- a fost bursieră a Colegiului .Noua Europă", calitate în care a efectuat o călă
torie de documentare în Germania (Berlin, Leipzig, Miinchen, Heidelberg),
20 aprilie-1 iunie.

Tudor Teoteoi
- în cadrul schimburilor interacademice a fost o săptămână la Sofia, participând la Simpozionul mai sus menţionat;
- a colaborat cu instituţii culturale şi ştiinţifice din străinătate: a ţinut corespondenţa cu Asociaţia Internaţională de Studii Bizantine, în calitate de secretar al Societăţii R::>mâne de Studii Bizantine.
Laurenţiu Vlad
- a beneficiat de o bursă pentru pregătirea tezei de doctorat, la E.H.E.S.S„
ianuarie-martie 1995, Paris;
- a beneficiat de o bursă la Universitatea ,R. Schuman", Strasbourg, aprilieiunie 1995.

5. ACTIVITATE DIDACTICĂ:
Alexandru Duţu
- Şi-a continuat ac•Jvltatea didactică la Facultatea de Ştiinţe Politice din
Bucureşti.

Lia Brad Chisacof
- a predat două cursuri de limbă şi civilizaţie neoelenică în cadrul Institutului
de Studii Sud-Est Europene. ' ·
Cristina Codarcca
- a predat cursul Istoria civilizaţiei medievale la Facultatea de Ştiinţe Politice
din Bucureşti.
Olga Cicanci
- conferenţiar la Facultatea de arhivistică; a predat cursul şi seminarul de
limbă şi paleografie greacă pentru anii I şi III de studiu, precum şi cursul
Istoria medie a României, pentru anul II de studiu.

Z.amfira Mihail
- a continuat

să

predea cursul special

Cultură română şi personalităţi
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în

secolul al XVII-iea, precum şi seminarul special, pentru anul V de studiu,
la Facultatea de Istorie a Universităţii din Bucureşti.
Simona Nicolae
- a predat cursuri şi seminarii de limba greacă şi latină pentru anii I, II
de studiu, la Facultatea de Limbi şi Literaturi Străine din Bucureşti.

şi

IV

Viorel Panaite
- lector la Catedra de Istorie Universală, Facultatea de Istorie a Universităţii
din Bucureşti; a predat cursuri speciale (anii III-V): Ţările Române între
Islam şi Creştinătate, Imperiul Otoman şi Ţara Românească; cursuri şi seminarii (anii I, II, III); Limbă şi paleografie turco-osmană; seminarii (anul
III): /storla Imperiului Otoman şi a popoarelor din sud-estul Europei.
Robert Păiuşan
- a desfăşurat activitate
de Ştiinţe Politice.

didactică

la Universitatea din

Bucureşti,

Facultatea

Andrei Pippidi
,
- a predat cursul general de istorie a Evului Mediu, precum şi două cursuri
speciale, cu sembariile lor: Autoritate şi centralizare şi Către statul naţio
nal, }luxul şi refl,aul puterii centrale. A predat, de asemenea, un curs de
masterat Influenţa occidentală în Ţările Române în Evul Mediu şi rezistenţa la ea, Facultatea de Istorie din Bucureşti.
Elena Siupiur
- a predat cursul Pi-emisele europene ale modernităţii române. Universităţile

gennane şi fonnarea intelectualilor în Ţările Române şi Sud-Estul Europei
în secolul al XIX-iea, la Facultatea de Istorie din Bucureşti.
Nicolae-Şerban T~maşoca

- a predat următoarele cursuri şi seminarii: Introducere în filologia bizantină (curs ţ;i semiLar) şi Paleografie greacă şi critică de text (curs şi seminar), desei.nate anului de studii aprofundate de la secţia de filologie clasică
a Facult~ltii de !,imbi şi Literaturi Străine, Universitatea din Bucureşti;
Literaturii bizantină (curs), anul IV, secţia de filologie clasică a Facultăţii
de Limbi şi Litera~uri Străine, Universitatea din Bucureşti, Literatură bizantină (curs), pentru anul II, Academia de Arte Frumoase, Istoria Sud-Estului
european (curs), pentru anul IV, Facultatea Francofonă de Ştiin~e Umane;
- a condu.s disertaţii la anul de studii aprofundate al secţiei de filologie clasică a Facultăţii de Limbi şi Literaturi Străine, Universitatea din Bucureşti (teme de bizantinobgie).
Tudor Te.oteoi
- cx1Ieren1fiar la Fii::ultatea de Istorie; a predat următoarele cursuri şi sernin;;rii: cursul ger.erai Istoria medie a României (partea I, până la 1600),
pentru ;mul II; c1r:;uJ introductiv Istoria medie a românilor, pentru anul I;
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cursuri şi seminarii speciale pentru anii III, IV, V; curs şi seminar special de
Istoria ecleziastică a Sud-Estului european, pentru studenţii anului de
studii aprofundate
Laurenţiu

Vlad

- a predat următoarele cursuri şi seminarii: seminarul general de Istorie modernă universală; cursul şi seminarul special Ideea de Revoluţie şi caracteristicile revoluţiilor în epoca modernă, seminarul Istorie a ideilor politice
şi a mentalităţilor, la Facultatea de Ştiinţe Politice şi Administrative.

6. ALTE

ACTIVITĂŢ1

- În septembrie 1995, la Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Istorie,
Viorel Panaite a susţinut teza de doctorat la specialitatea istorie medie universală (turcologit:) cu tema Război şi pace în Islam. Cu referire specială
la relaţiile româno-otomane (sec. XV-XVII).
- 7.amfira Mihail a primit premiul "Eudoxiu Hurmuzachi" al Academiei Române, pe 1993, pentru lucrarea Acte în limba română tipărite în Basarabia (1812-1918)- în colaborare cu Paul Mihail.
- În anul 1995, Instit•Jtul de Studii Sud-Est Europene a angajat noi tineri cercetători: Simona Nicolae (mai)
Petre Guran (septembrie)
Laurenţiu Scalat (noiembrie).
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