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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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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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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.
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