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Portretul unui balcanolog român
„Menirea omului de excepţie este să trezească vocaţii.”Nicolae Iorga

În 1987, apărea o lucrare de referinţă în istoriografia română, sinteza „Istoria popoarelor din
sud-estului Europei în epoca modernă”, reeditată mai apoi în 1998. Încă de la început, cartea istoriculuiNicolae Ciachir s-a bucurat de elogii binemeritate atît în ţară, cît şi peste hotare – Belgrad, Sofia,Ankara, Tirana, Moscova, Varşovia, Munchen, Toronto.

„Istoria popoarelor din sud-estul Europei în epoca modernă” nu este o apariţie instantanee, cirodul unei munci îndelungate de cercetare şi de pasiune constantă. Istoric cu preocupări variate,Nicolae Ciachir s-a afirmat şi a adus contribuţii valoroase în domenii de cercetare care cuprind o arielargă: Unirea Principatelor „100 de ani de la Unirea Principatelor”, 1958, războiul pentru cucerireaindependenţei „Războiul pentru independenţa României în context european”, 1977, istoria modernăuniversală „Marile puteri şi România, 1856-1947”, 1996; „Istoria politică a Europei de la Napoleon laStalin”, 1997; „Istoria universală modernă”, vol. I-II, 1998, istoria relaţiilor internaţionale „Diplomaţiaeuropeană în epoca modernă”, 1984 — distinsă cu premiul Academiei Române „Nicolae Iorga”; „Istoriarelaţiilor internaţionale (1648-1947) ”, 1998, istoria Basarabiei şi a Bucovinei „Basarabia sub stăpînireţaristă (1812-1917), 1992; ”Din istoria Bucovinei (1775-1944), 1993, balcanistică şi slavistică „Istoriamodernă a Poloniei”, 1987, „Istoria slavilor”, 1998.În lunga sa carieră universitară, 53 de ani în învăţămîntul superior românesc (UniversitateaBucureşti, Facultatea de Istorie /1949-1993/, Universitatea „Valahia”, Târgovişte /1993-2002/,Universitatea Creştină „Dimitrie Cantemir”, Universitatea „Hyperion”, Facultatea de limbi şi literaturislave a Universitaţii din Bucureşti), profesorul Nicolae Ciachir obişnuia să spună studenţilor săi cu carese dorea apropiat: „Domnişoarelor şi domnilor, dacă vreţi să studiaţi sau nu, vă priveşte, eu vreau să văfac curioşi...”. Curiozitatea ştiinţifică. Curiozitatea exploratorului, a cercetătorului care nu cunoaşteduminici. Şi obiectivul nostru este acelaşi, de a vă face curioşi de a-i (re)descoperi preocupărileştiinţifice.Aşa cum am remarcat deja, în spatele „Istoriei popoarelor din sud-estul Europei în epocamodernă” se ascunde o muncă tenace concretizată în demersuri ştiinţifice pregătitoare de o amploaremai restrînsă dar de un folos indiscutabil. Este vorba despre „România în sud-estul Europei (1848-1886) —1968, „Soliman Magnificul. Sultanul epoca sa.” — 1972, „Istoria Albaniei” —1974, „IstoriaSerbiei” — 1974, două monografii dedicate R.S.F.Yugoslavia, ”Hristo Botev în România. Cercetări noi”— 1980, (în limba bulgară, pentru care autorul este decorat cu cel mai înalt ordin cultural bulgar „Kirilşi Metodiu”, clasa I) şi sute de articole şi studii  în reviste de specialitate atît în ţară, cît şi în străinătate.Dar impulsul iniţial, flacăra care a aprins pasiunea tînărului atunci student pentru cercetareauniversului sud-est european, vine de la un gigant al balcanologiei, profesorul său Victor Papacostea,titularul catedrei de Istorie a popoarelor din Peninsula Balcanică, din cadrul Universităţii Bucureşti.Adînca preţuire pe care o nutrea discipolulul faţă de personalitatea magnetică a mentorul său, şi-agăsit expresia de nenumărate ori. Limbile balcanice pe care le cunoştea şi care i-au oferit posibilitateasă pornească întotdeauna de la mărturia documentară nemijlocită, de la sursa directă, studiul înarhivele sîrbe, macedonene, bulgare, albaneze, greceşti, participarea la simpozioane internaţionale,specializarea de la Belgrad (1964-1965), în timpul căreia se leagă o prietenie balcanică, cu acad. VasaCubrilovic – o figură controversată, balcanolog cunoscut, directorul Institutului de balcanistică de la
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Belgrad dar şi unul dintre participanţii, cel mai tînăr, al atentatului de la Sarajevo, activitatea susţinutăca membru al Societăţii bulgare de ştiinţe istorice, al Societăţii de ştiinţe istorice şi filologice dinAlbania etc., colaborarea cu institutele de balcanistică din zonă sînt factori care au facilitat şi contribuitla preocupările în domeniu ale istoricului Nicolae Ciachir. Departe de a-şi fi considerat misiuneaîncheiată şi după elaborarea sintezei de faţă, autorul întreprinde noi cercetări dar, ca o realizaredeosebită considerăm înfiinţarea Asociaţiei de Balcanistică şi Slavistică din România, în 1990, a căruipreşedinte şi spirit însufleţitor a fost pînă în 2007.Reprezentativă pentru autorul ei, „Istoria popoarelor din sud-estul Europei în epoca modernă”ni se înfăţişează ca un vast tablou, complex, nuanţat şi convingător al solidarităţii balcanice în lupta lorcomună de emancipare naţională, politică şi spirituală. Istoricul urmăreşte evoluţia, afirmareaspectaculoasă şi transformarea popoarelor din sud-estul Europei din simple provincii otomanerăsculate, guvernate de o administraţie feudală retrogradă (excepţie făcînd Principatele Române carese bucurau de autonomie internă)  în state independente pe fundalul crizei generale a ImperiuluiOtoman şi jocurilor de interese ale Marilor Puteri în funcţie de delimitarea zonelor de influenţă înBalcani.Demersul ştiinţific al autorului apare structurat în zece capitole organic sudate şi simetricconstruite, care leagă într-o concepţie unitară fenomenele istorice, constituind un admirabil întreg.Încă de la început trebuie să precizăm că Nicolae Ciachir nu este un filosof al istoriei şi niciteoretician al balcanologiei ci un istoric autentic, fără idei abstracte şi mîndria de a străluci, preocupatde problema accesibilităţii. Vocaţia autentică de profesor îl determină întotdeauna să îşi expună clarideile, în termeni expliciţi, într-o succesiune cronologică şi metodologică.Primul capitol – o prezentare de ansamblu a istoriografiei problemei – evidenţiazăcontribuţiile atît a marilor personalităţi, cît şi a specialiştilor în domeniu, la ridicarea edificiuluiistoriografic balcanologic. Cu admiraţie semnalăm că la data apariţiei, lucrarea se putea mîndri cu obibliografie de referinţă, română şi străină, care impresionează, cea mai amplă şi la zi asupraperioadei, ca un minus menţionăm însă că la reeditarea din 1998, lucrarea nu s-a bucurat deactualizare.Pentru o mai bună înţelegere a evoluţiei istorice a popoarelor balcanice, în cel de al doileacapitol al lucrării, autorul întreprinde o incursiune în evul mediu (infiltrarea Imperiului Otoman înBalcani, fărîmiţarea feudală şi lichidarea statelor balcanice, ultimele momente ale Imperiului Bizantin,confruntările dintre otomani şi Marile Puteri pentru sud-estul european,  aportul românesc în zonă).În spiritul concepţiei istorice a mentorului său, Victor Papacostea, care milita pentru studiereacomparată a istoriei popoarelor balcanice, Nicolae Ciachir surprinde în următoarele capitole alelucrării atmosfera plină de efervescenţă a lumii balcanice în cadrul spaţiul european, destinul colectival zonei în momente de referinţă, începînd de la insurecţia sîrbă (1804-1815), continuînd cuindependenţa Greciei (1830), anul revoluţionar 1848, Unirea Principatelor, trecînd prin războiul din1877-1878, războaiele balcanice (1912-1913), revoluţia turcă (1908), prima conflagraţie mondialăpînă la victoria revoluţiei kemaliste şi proclamarea Republicii Turcia (1923). Timp relativ scurt, aşacum remarcă autorul, în care popoarele din sud-estul Europei au trecut prin prefaceri spectaculoase.De la sfîrşitul secolului al XVIII-lea, cînd popoarele balcanice luau cu asalt Imperiul Otoman, asistăm lao reacţie în lanţ, la o avalanşă antiotomană balcanică. Micul Muntenegru îşi câştiga autonomie deplinăîn 1796, insurecţia sârbă (1804-1815) electriza popoarele creştine din Imperiul otoman, revoluţia din1821 condusă de Tudor Vladimirescu, cît şi cea greacă aduceau un suflu înnoitor, crearea primului statbalcanic independent în epoca modernă, cel grec (1830), reprezenta un stimul pentru ceilalţi balcaniciîn lupta pentru emancipare naţională. Idealurile comune de libertate i-au determinat pe patrioţiibalcanici să participe la revoluţia română din iunie 1848, dubla alegere a lui Al. I. Cuza, domnprogresist care intenţiona să facă din Moldo-Valahia casa tuturor revoluţionarilor din Europa, aentuziasmat Balcanii, care priveau cu admiraţie Unirea celor două Principate (1859) şi reformele.După vîltoarea războiului din 1877-1878, unde românii, sîrbii, muntenegrenii, detaşamentele devoluntari bulgari organizate în România, au luptat cu vitejie alături de armata rusă, numărul statelorindependente în sud-estul european se mărea la patru – România, Serbia, Muntenegru, urmate mai
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apoi de Bulgaria (1908) şi  Albania (1912). Războaiele balcanice (1912-1913) dau lovitura de graţieduşmanului secular, Imperiul otoman, dar cresc şi disensiunile dintre aliaţii de ieri, pe care nu vorezita să le speculeze marile puteri europene. În locul unităţii, solidarităţii, gratitudinii aparesuspiciunea, disputa şi duşmănia făţişă. Prima conflagraţie mondială va găsi statele balcanice în tabereadverse – România, Serbia, Muntenegru şi Grecia de partea Antantei, Bulgaria şi Imperiul Otoman încadrul Puterilor Centrale. Anul 1918 a însemnat o reconfigurare a frontierelor europene, sfîrşitulimperiilor otoman, rus, austro-ungar şi german iar pentru România afirmarea ca unul dintre cele maimari state din regiune.Pe tot parcursul demersului ştiinţific, nu vom întîlni o departajare rigidă a evoluţiei fiecărei ţăribalcanice în parte sau o separare a diferitelor aspecte – politice, sociale, economice, culturale – ci totulapare ca un întreg indisolubil şi nu ca o juxtapunere de elemente. Autorul reuşeşte, în mod strălucit, săscoată în evidenţă unitatea zonei. Potrivit reperelor trasate în balcanologie de Victor Papacostea,„marea familie umană” a Peninsulei Balcanice care reuneşte în „ritmul unei respiraţii unitare” popoare,limbi, culturi, religii diferite, impune tocmai această metodă de cercetare: „viaţa nici unuia dintrepopoarele balcanice nu poate fi studiată şi înţeleasă în sine şi separat de a celorlalte. Ea se înfăţişeazăcercetătorilor, în toate domeniile, ca un ansamblu de cercuri care se întretaie, dar care au arce comune.Viaţa acestor popoare a fost atît de adesea nedespărţită de-a lungul veacurilor şi este încă denedespărţit şi astăzi în atîtea privinţe”.Ţinînd seama de îndemnul lui Fustel de Coulange: „A nu se confunda patriotismul care este ovirtute, cu istoria care este o ştiinţă” nu putem să nu încercăm totuşi un sentiment de mândrienaţională şi satisfacţie ştiinţifică că un balcanolog român evidenţiază, veridic, locul şi rolul României încadrul relaţiilor balcanice, fapt care, de multe ori, apare diminuat, denaturat sau chiar omis în lucrărisimilare scrise de balcanologi străini. Pe tot parcursul lucrării, Nicolae Ciachir a reuşit să facă dinstudiul comparat al istoriei popoarelor balcanice un mijloc de a reliefa aportul românesc în zonă.Exemple elocvente ilustrează contribuţia diversă şi nelimitată a României la lupta de renaşterenaţională a popoarelor balcanice, rolul ei de gazdă ospitalieră pentru emigraţia greacă, bulgară, sârbă,albaneză, spiritul de prietenie şi întrajutorare. După dezastrul forţelor creştine de la Cîmpia Mierlei(Kossovopole-1389) cînd Serbia devine stat vasal otomanilor (în 1459, paşalîc turcesc) şitransformarea ţaratelor bulgare în paşalîcuri turceşti (Tîrnovo şi Nicopole-1393, Vidin-1396)speranţele balcanicilor se îndreaptă spre Ţările Române iar în jurul anului 1500 cînd ImperiuluiOtoman înghiţise aproape întreaga Peninsulă Balcanică (excepţie făcînd Ţara Românească, Moldova,Republica Dubrovnik – tributare) începe exodul a sute de balcanici spre pămîntul românesc. Insurecţiasîrbă s-a bucurat de sprijinul poporului român, grecii stabiliţi în Principate din secolul al XV-lea şi pînăla Rigas Velestinlis au aflat aici condiţii favorabile care au contribuit substanţial la redeşteptareaEladei. Români luptă cu vitejie de partea Bosnei şi Herţegovinei în vara anului 1875, pilda de eroism amicului Muntenegru care a declarat război Imperiului Otoman este urmărită cu admiraţie de întreagapresă română. Datorită vederilor liberale ale autorităţilor române emigranţii albanezi stabiliţi laBucureşti, Ploieşti, Craiova, Brăila, Galaţi, Călăraşi, Focşani au avut posibilitatea de a desfăşura osusţinută activitate politică şi culturală. În Valahia, Naum Vechilhargi, unul dintre cei maireprezentativi ideologi ai mişcării de eliberare albaneze a elaborat şi tipărit primul abecedar în limbaalbaneză. Dar dintre toţi balcanicii cei mai favorizaţi apar bulgarii. În România s-au format, au activatşi-au scris operele cei mai de seamă corifei ai Renaşterii bulgare – G.S. Rakovski, L. Karavelov, Hr.Botev, Iv. Vazov –, aici s-au constituit cele mai importante comitete de conducere ale mişcării bulgarede eliberare naţională. La Bucureşti, Gheorghi Sava Rakovski, dezamăgit de greci şi sârbi, a mutatcentrul revoluţionar bulgar din Serbia, tot în capitala a văzut lumina tiparului şi presa revoluţionară aemigraţiei bulgare. Guvernul român a dat dovadă de corectitudine în atitudinea adoptată în războiulsârbo-bulgar (1885) ajutînd deopotrivă cele două state vecine. România s-a pronunţat favorabil lavestea alipirii Rumeliei Orientale la Principatul autonom bulgar (1885) cît şi la proclamareaindependenţei Bulgariei (1908). Apare evidenţiat  rolul României ca factor de echilibru în timpulrăzboaielor balcanice (1912-1913) şi exemplele pot continua.
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Preocupat în permanenţă de a situa istoria naţională şi cea a popoarelor balcanice într-uncadru amplu, în contextul lor legitim de universalitate, autorul urmăreşte în paralel cu decădereaImperiului Otoman, configuraţia alianţelor, interesele politice, strategiile diplomatice, opoziţiile dintremarile puteri europene în rivalitatea lor de a se infiltra cît mai mult în Balcani şi a se înfrupta dinposesiunile turceşti. „Problema orientală” care generează majoritatea războaielor şi polarizeazăinterese politico-diplomatice capitale ne este prezentată ca un complex de factori.Autorul consemnează cu satisfacţie că la începutul secolului XX, statele balcanice reprezintaudeja o forţă de care trebuia să se ţină seama: ”...drumul afirmării statelor balcanice pe arenainternaţională este tot mai simţită în ciuda iritării marilor puteri obişnuite cu docilitatea statelormici./.../dacă delegaţii balcanici au fost ţinuţi în anticamera tratativelor de pace de la Paris (1856), SanStefano (1878), Berlin (1878), spre sfîrşitul secolului al XIX-lea şi mai ales în primii ani ai secolului XXmarile puteri sînt nevoite să ţină cont tot mai mult de doleanţele acestora datorită creşterii ponderiilor atît politice cît şi economice în circuitul european iar în timpul Păcii de la Bucureşti(1913) săprivească chiar neputincioase la noile reglementări ce se efectuau”.Modificarea raporturilor ne este prezentată ca rezultatul firesc al luptei multiseculare apopoarelor balcanice pentru libertate şi constituire de state naţionale, unitare şi independente şinicidecum ca urmare a bunăvoinţei Marilor Puteri, a căror politică a fost dominată întotdeauna deideea expansiunii teritoriale sau a unor conjuncturi politico-diplomatice favorabile intervenite la masatratativelor.Ultimul capitol al lucrării confirmă faptul că epocile cele mai politice, într-adevăr, au fost şi celemai prolifice. Efervescenţa perioadei istorice analizate nu putea să nu aibă repercursiuni şi în viaţaculturală a sud-estului european. Cu toate vicisitudinile istoriei şi cu o întîrziere justificată, energiilecreatoare balcanice s-au manifestat plenar impunîndu-se cu o neobişnuită complexitate înspiritualitatea europeană modernă.Elaborată în mare parte pe baza unor documente inedite de arhivă din ţară şi din străinătate, ladata apariţiei, „Istoria popoarelor din sud-estul Europei” deschidea orizonturi mai puţin cunoscute înistoriografia română - rolul bisericii ortodoxe în viaţa popoarelor balcanice, aspecte ale vieţii social-economice balcanice, lupta antiotomană din Macedonia şi Creta, fenomenul bilingvismului şipolilingvismulul, etc. - dar considerăm că şi azi oferă sugestii cercetătorilor.Scrisă cu dăruire, într-un stil sincer şi alert, de un dinamism captivant care nu dă răgaz laplictiseală, lucrarea se adresează unei largi sfere de lectori, atît specialistului şi studentului dornic săaprofundeze relaţiile complexe politico-diplomatice, militare, social-culturale ale sud-estuluieuropean, cît şi cititorului iubitor de scrieri istorice. Ca o notă binevenită menţionăm explicaţiile de lasubsolul paginii care contribuie la înlesnirea lecturii de nespecialişti.Scrisul istoric se reînnoieşte cu fiecare generaţie, redefinindu-şi conţinutul şi metodele, cititoriitot mai bine informaţi devin din ce în ce mai exigenţi, dar sîntem încredinţaţi că „Istoria popoarelor dinsud-estul Europei în epoca modernă” cu unele lipsuri, aproximaţii sau inexactităţi pe alocuri, inerenteoricărei lucrări de sinteză de o asemenea amploare, va rămîne una dintre lucrările fundamentale alebalcanologiei româneşti prin bogăţia şi diversitatea surselor informative, valoarea conţinutului,viziunea ştiinţifică obiectivă, interpretarea pertinentă a unei perioade complexe şi agitate  din istoriapopoarelor balcanice dar mai ales prin mesajul profund umanist. Nicolae Ciachir, prin scrierile sale,prelegerile din amfiteatrul universitar,comunicările la simpozioanele internaţionale sau prieteniilelegate în  lumea balcanică, face parte dintre istoricii care ridică punţi de cooperare şi pace în lumeasud-est europeană, care contribuie, în măsura posibilităţilor, la apropierea popoarelor din zonă.Istoricul apare dublat de un pacifist care militează pentru bună vecinătate, largă toleranţă, colaborareşi respect reciproc în această margine a Europei de un farmec aparte, de o varietate etnică unică înfelul său, de popoare amestecate care s-au întîlnit, confruntat, asimilat ca nicăieri în altă parte şi augenerat conflicte cu efecte nefaste pentru pacea regională . Peninsula Balcanică, teritorial, se dovedeştea fi neîncăpătoare pentru Megali ideea, Velika Bulgaria, România Mare, Velika Serbia, Albania mărităsau alte ambiţii megalomane. Îndemnul plin de înţelepciune al lui Goethe nu îşi va piede nicicînd din
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actualitate „... nici nu poate fi vorba ca naţiunile să gîndească la fel, ci numai ca ele să se observe, să seînţeleagă şi, dacă nu se pot iubi, atunci măcar să înveţe a se îngădui una pe alta.”Tinerilor balcanologi de azi şi din viitor le revine o nobilă misiune şi o mare răspundere de acontinua eforturile predecesorilor, drumul deschis atît de generos de Nicolae Iorga, Ioan Bogdan,Victor Papacostea, Silviu Dragomir, P.P.Panaitescu, Petre Constantinescu-Iaşi, Nicolae Bănescu înbalcanistica românească şi continuat cu succes de I.C.Filitti, Nestor Camariano, Aurel Decei, VladimirDiculescu, Constantin Velichi, Nicolae Ciachir, Mihai Maxim, Mihail Guboglu, Mehmet Ali Ekrem,Cornelia Papacostea-Danielopolu, Olga Cicanci, Gelku Maksutovici, Elena Siupiur, Ion Calafeteanu,Gheorghe Zbuchea, Daniela Buşă,  Constantin Iordan şi alţii.Reeditarea de faţă a „Istoriei popoarelor din sud-estul Europei în epoca modernă” se datoreazăiniţiativei directorului Editurii Cetatea de Scaun, domnul Dan Mărgărit, atît dânsului, cît şi colectivuluicu care lucrează le mulţumesc pentru preţioasa colaborare, promtitudine şi profesionalism.Dr. NICOLETA CIACHIRPreşedinte al Asociaţiei de Balcanistică şi Slavistică din România.


