Postfaţă
Reeditarea uneia dintre cărţile de anvergură ale profesorului Nicolae Ciachir, de la finele
secolului al XX-lea, nu este doar necesară pentru satisfacerea nevoiei de informaţie istorică a
generaţiilor de astăzi; este, dincolo de această neîndoielnică utilitate – şi mai mult: o modestă
dar peremptorie (re)ilustrare a valorii ştiinţifice intrisece a unui tom care a ilustrat, la vremea
apariţiei, dimensiunea europeană a istoriografiei româneşti. Şi care, şi astăzi îşi păstrează intactă
actualitatea conţinutului informaţional şi ideatic. Pe de altă parte – acest remember editorial se
poate constitui într-un prilej de reflecţie asupra destinului recunoaşterii internaţionale ori
impunerii valorii unei opere ştiinţifice ce aparţine unei culturi naţionale – alta decât cele din
spaţiul de limbă engleză sau franceză.
Dacă volumul de faţă ar fi fost scris (ori, măcar, ulterior, tradus) în engleză – franceza
deja nu mai slujeşte, de vreo jumătate de secol, ubicuităţii informaţionale –, şi apărut într-o
editură euroatlantică cu impact internaţional – autorul său ar fi fost prenumerat, am
convingerrea, printre cei mai de seamă balcanologi ai vremii sale; nota bene: nu din România – ci
din ansamblul comunităţii ştiinţifice mondiale. Poate că unora li s-ar părea o afirmaţiune
encomiastică; nu l-am cunoscut însă, personal (din păcate) decât accidental, pe profesorul
Ciachir, astfel încât n-aş putea fi bănuit de parti-pris-uri – altele decât de natură pur ştiinţifică.
O sumară contextualizare poate fi, însă, lămuritoare.

O ilustrează, mai întâi, însuşi autorul – atunci când în primul capitol, Istoriografia
problemei, analizează stadiul balcanologiei mondiale: o cunoaştere pe care, până la dânsul, nu a
evidenţiat-o nimeni (în spaţiul ştiinţific românesc) şi care denotă stăpânirea totală a
principalelor surse bibliografice edite. (Şi, este de subliniat, pentru generaţiilor de astăzi, nu
suntem, încă, în era Internetului, când informaţia poate fi atât de uşor şi disimulată, şi
manipulată.) Vorbitor a multor limbi străine, profesorului Ciachir îi erau familiare, ca atare,
lucrări nu doar de limbă engleză şi franceză (ori germană – pentru germani; italiană – pentru
italieni), precum cvasitotalităţii confraţilor săi euroatlantici – cum rezultă din simpla parcurgere
a bibliografiilor sintezelor generale sau tematice ale acestora (unii cunoaşteau, poate, cel mult,
una-două limbi balcanice).
De aci rezultă, prin urmare, o primă diferenţă calitativă net în favoarea configurării
dimensiunii ştiinţifice a balcanologului român Nicolae Ciachir. Care, însă – fatalitate... –, a fost
profesor doar în capitala unei ţări din sud-estul Europei (balcanice, în fapt; unii insistă, până la
saturaţie asupra relevării sintagmei Bucureştiul – Micul Paris, neştiind ori omiţând, cu falsă
pudoare, precizarea: într-un sat mare) – nu la Paris, Londra, în Germania sau în Statele Unite – şi
scria, se înţelege, în limba-i maternă. Iar situaţia a continuat a fi aceeaşi, încă şi în zilele noastre –
recte, după apariţia lucrării, în urmă cu aproape un sfert de veac.
Un motiv în plus în a fi reeditată lucrarea de faţă.

În adevăr, o sumară privire asupra conţinutului sintezelor circumstanţiate Balcanilor
apărute în vremurile noastre – developează aceleaşi restrânse surse de informare, în comparaţie
cu cele ale profesorului Ciachir: surse livreşti, cu mici excepţii, scrise în limba (de
circulaţie internaţională) respectivă. Autori recunoscuţi, de altfel, şi la modă în lumea
„academică” – cu aprecieri dintre cele mai pozitive asupra opurilor respective –, precum
francezii Georges Castellan – decanul de vârstă al balcanologilor europeni (n. 1920)1, Henry
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Bogdan2 (cu tată maghiar); britanicii R.J. Crampton3, Tom Gallagher4, Misha Glenny5, Tim Judah6,
Mark Mazower7; elveţianul Ernest Weibel8; eleno-francezul Georgios Prevelakis;9 germanii
Edgar Hösch10, Michael W. Weithmann11; nord-americanii Dennis P. Hupchick12, John R. Lampe13;
britanicul cu rădăcini balcanice Stevan K. Pavlowitch14; nord-americana cu rădăcini balcanice
Maria Todorova15.
Spre deosebire de cei mai mulţi dintre aceştia – volumul profesorului scrupulosului om
de ştiinţă român este rezultatul cercetărilor personale efectuate de-a lungul a mai multor
decenii, concretizate, în prealabil, în numeroase şi aprofundate studii16, bazate pe surse
arhivistice excerptate din arhivele româneşti, dar şi din alte ţări. Aprecierile sunt, prin urmare,
solid argumentate – nu numai prin consultarea, doar, a surselor livreşti; astfel, consistenţa
documentară este, prin apelul critic la izvoarele de epocă, de certă valoare ştiinţifică – ce
concură la sporirea credibilităţii întregului demers analitic.
Cercetător al Balcanilor – acasă la ei, şi nu doar din paginile cărţilor –, profesorul Ciachir
proiectează o perspectivă a istoriei acestora în strânsă legătură cu cea a spaţiului statal
românesc şi al românilor, în general, aşa cum o făcuse şi N. Iorga – de altfel, titlul în engleză al
volumului, aşa cum rezultă din Summary, era transcris ca fiind The History of South-East Europe
and its relations with the Romanian People. (The Modern Epoch. 1789-1923.) Era şi firesc să fie
aşa – sursele documentare româneşti relevând multe dintre momentele istorice ale statelor
balcanice, după cum rolul României moderne în zonă era, până la Primul Război Mondial, unul
de care se ţinea seama. În cuprinsul lucrării – aproape povestită şi cu largi digresiuni istorice, de
felul acelora efectuate de N. Iorga – sunt introduse, pentru prima dată în istoriografia
postebelică, fapte şi aspecte nerelevate până atunci (de exemplu: referirile, pe larg, la aromâni şi
„chestiunea aromână”); aprecierile istoricilor – din statele balcanice, dar şi occidentali sau
sovietici – sunt supuse judecăţii cititorului, care este lăsat el să concluzioneze.
Prin modul prin care este structurată – şi din care se vede şi măiestria narativă şi
îndelungata experienţă didactică a autorului –, lucrarea poate fi extrem de utilă, în continuare,
generaţiilor de cititori români; neşansa traducerii în engleză a privat – cum arătam la începutul
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acestor conotaţii – nu doar pe autor de notorietatea ce o binemerita în balcanologia mondială,
dar şi pe istoriografia română de o poziţionare internaţională pe deplin meritată; iar pe cititorii
de limbă engleză i-a privat de şansa luării contact cu o istorie a Balcanilor scrisă de un
profesionist şi împătimit român – cu sufletul şi din perspectiva surselor documentare şi al
locului geopolitic al României.

Măcar, prin reeditarea de faţă – publicul românesc va avea, în continuare, acest avantaj.
Şi nu este puţin lucru într-o vreme în care amatorismul pare a concura valorile autentice. Şi
perene – cum este Istoria popoarelor din sud-estul Europei în epoca modernă (1789-1923).
conf. univ. dr. Stoica LASCU
(Universitatea „Ovidius” din Constanţa)
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