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Introducere

Balcanii ca {inut de grani{d ;i creuzet etnic

in imaginalia istorici gi literari, Balcanii apar ca un teritoriu

vast, in aceeagi misuri infricogltor qi ambiguu. Majoritatea

incercirilor de clasificare se concentreazd'pe geografia locului
(regiunea a qi fost denumiti dupi Munlii Balcani) sau, incepind

cu cea de-a doua jumltate a secolului al XIX-lea, pe toate

prejudeci$le pe care attt localnicii, cit gi strdinii, le-au atagat

termenului. Istoricii s-au aritat in general prea pufin preocupa{i

si defineasci regiunea in termeni pozitivi, Iuind ca punct de

plecare aspectele culturale, istorice gi sociale care fac din ea un

tot coerent Ei complex.

Balcanii constituie un linut de grani![, unde s-au intilnit qi

sryrapus patru dintre cele mai mari civilizalii ale lumii, pen-

ru a da nagtere unei civilizalii locale dinamice, tensionate,

nrltistratificate. Aici s-au intilnit, s-au ciocnit qi uneori s-au

I mtopit culturile Greciei qi Romei antice, ale Bizanfului, Im-

I f.tut"i Otoman qi Europei romano-catolice - dar niciuna

[ - " 
reuqit weodati si domine singur[ acest spafiu. Stratifi-

l *. culturali care a rezultat de aici, cum se vede de exem-

I ff, io Bosnia - poate spaflul balcanic esen{ial-, este minunat

[ -p.i"ra de Ivo Andrii, in romanul shu Cronicd din Travnik.

I U". intAmplitor, naratorul acestui pasaj este un striin; pentru
II
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localnicii obiqnui{i deja cu ea, bogi{ia culturall a Balcanilor nu
mai pirea dgloc ceva remarcabil.

Cand ifi croiegti drum prin bazar, opregte-te la moscheea

Yeni. O si giseqti un zid inalt, care inconjoari intregul edifi-
ciu. iniuntru, la umbra unor copaci uriagi, se afld citeva mor-
minte. Nimeni nu mai gtie ale cui sunt. Oamenii qtiu numai cI
de mult, inainte de sosirea turcilor, moscheea era de fapt Bise-

rica Sf. Caterina... Iar daci te uili mai de aproape la pietrele din
zidul antic, poqi vedea cl provin din ruinele sau mormintele ro-
mane. Pe o piatri din zidul acestei moschei pofi citi foarte clar,

scris cu litere riguroase, drepte, o inscriplie romani fragmen-

tar6: ,,Mafco Flavio... optimo...'i Mult mai jos, in fundafia as-

cunsi privirii, se afli prinse bucl[i mari de granit rogu, vestigii
ale unui fost templu inchinat zeului Mithras.-

Prin urmare,la un anumit nivel, istoria Balcanilor reflecte
succesiunea civilizaliilor care au cucerit regiunea de-a lungul
timpului.

Straturile suprapuse de civilizafie nu sunt insi singurele
responsabile pentru caracterul mixt sau hibrid al regiunii sau

pentru caracterul ei unic. Civiliza{iile succesive gi-au lisat am-
prenta in multe co\uri ale lumii, degi poate intr-un mod mai
pufin vizibil cu ochiul liber decit aici. Cu adevlrataeobiqnuit
aici este faptul ci aceastd stratificare este completati de extra-
ordinara varietate descoperiti in regiune in orice moment al
istoriei ei. Iati o descriere a oaspefilor oprifi la un popas de

caravane din Bosnia, undeva prin secolul aI XVIII-lea, dintr-o
povestire a lui Andrii, care ilustreazi acest aspect al viefii din
Balcani:

Sulaga Dizdx impreunl cu trei colectori de taxe aflali
intr-o cilltorie de afaceri; doi ciluglri franciscani din
Kreieyo, care mergeau la Istanbul pentru nu $tiu ce proces;
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un celugfu ortodox; trei venelieni de la Sarajevo, insofifi de

o femeie tinird gi frumoasi. Se spunea ci sunt ambasadori

din Vene(ia care cllitoreau spre Poartd - duceau cu ei o scri-

soare de la paga din Sarajevo qi erau insolili de o gardi perso-

nali, dar se tineau la distanfi, atitudinea lor pirind in acelaqi

timp demni Ei suspecti. Mai erau un negustor din Serbia, im-

preuni cu fiul lui, gi un tinir inalt gi ticut, cu o fatd rosie,

bolnivicioasi.

O asemenea varietate a rimas caracteristici pentru Balcani

pAni in secolul al XX-lea. Iati, de exemplu, cum igi aminteqte

Elias Canetti, cAqtigltorul Premiului Nobel, locul nagterii sale,

in anii premergetori izbucnirii Primului Rizboi Mondial:

Daci ag spune cd Rusciuk se afli in Bulgaria, ar fi ca qi

cum aq proiecta locul intr-o lumin[ falsi. Pentru c[ acolo trd-

iau oameni sosi(i din toate plrlile, astfel incit intr-o singurl
zi puteai auzi vorbindu-se $apte sau opt limbi. in afari de bul-

gari, adesea venili de la !ari, mai erau qi mul$ turci, care igi

aveau cartierul loa langl care se afla cel al sefarzilor, ewei de

rit spaniol - acesta fiind cartierul nostru. Mai erau qi greci, al-

banezi, armeni, ligani. De pe celilalt mal al Dunirii au venit

romAnii... Ici gi colo mai erau rugi.

Este exact amestecul etnic qi lingvistic Pe care l-au avut in
minte maeqtrii bucitari francezi cdnd s-au decis si dea numele

unei regiuni geografice din Balcani (Macedonia) salatei de

tructe - macddoine des fruits.
Prin urmare, Balcanii s-au caracterizat printr-o excepfio-

nali varietate, in special in comparafie cu vecinii din Europa

de Vest, unde mai multe state omogene s-au format inci din
perioada modernl timpurie. Intr-o mare misur6, eteroge-

sitatea Balcanilor a fost creati, intrefinuti gi amplificati de

o alti trisituri esenliali a regiunii: in cea mai mare parte a
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istoriei acestui loc, Balcanii au constituit un linut de granifi.
Granila care separa jumlt[file de est qi de vest ale Imperiu-
lui Roman traversa de-a curmeziqul Peninsula Balcanici. Degi

s-a pribuqit ca putere politici in secolul al V-lea d.H., Roma
avea si rlmtnd centrul ecleziastic al cregtinit[lii occidentale,
astfel incAt grani{a dintre creEtin[tatea bizantini (ortodoxi)
gi catolicismul roman a continuat si se suprapuni (aproxima-
tiv) peste vechea linie de demarcalie dintre cele doui jumitifi
ale fostului imperiu. Dupi ciderea Bizan{ului in 1453, linia
care separa Imperiul Otoman musulman de Europa Occiden-
tali cregtind avea si treaci prin Balcani,la fel cum, in secolul
al XX-lea, Balcanii vor despirfi Europa de Est comunisti de
Europa Occidentali.

Din cauza acestui statut de {inut de granifi, mai mult sau

mai pufin permanent, regiunea balcanic[ a fost sortitl si su-
fere mereu influenje, dar fbrd a putea fi stdpdniti in intregime
sau colonizati de marile civilizafii din jur. Deqi aceste civilizafii
au tins si domine regiunea, in funcfie de granilele externe pe

care le-au avut la un moment sau altul, in interiorul acestor

granife locuitorii au fost in general lisafi sd-gi vadi de treaba

lor. De-a lungul timpului, popoarele din regiune s-au ameste-

cat frecvent, viafa de zi ca zi fiindu-le iremediabil influen[ati
de o parte a obiceiurilor aduse de ultimii sosifi. Prelucrarea in
mod creator de citre localnici a influenfelor venite din exte-
rior a dus la crearea unor hibrizi, care au influenlat la rAndul
lor civilizafiile cuceritorilor, nevoite si se adapteze condiliilor
locale. Aceste influenfe s-au frcut definitiv resimfite in toate
aspectele vie[ii din Balcani, incluzAnd obiceiurile de zi cu zi,
limba, traditiile literare si artistice, modul de a face nego! gi

economia, via{a politicd gi religioasfl.
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Cind au colonizat coastele sudice ale Mirii Adriatice 9i Mnrii

Negre, intre secolul al VIII-lea gi secolul al IV-lea i.H., grecii nu

s-au obosit si pitrundi mai adAnc pe continent, dar s-au asigu-

rat in schimb, prin intermediul relelelor lor comerciale, de fap-

hrl ci triburile barbare - cum le considerau ei - din teritoriile

respective aveau s[ fie expuse din plin influen{ei cifizaliei ele-

nistice. Mai tArziu, romanii au construit drumuri qi cetifi fortifi-

cate pe tot cuprinsul Balcanilot dar nu au fost niciodati suficient

de numeroqi pentru a disloca populalia biEtinaqi, care triia in

afara zonelor urbane sau in zonele greu accesibile din munli, atdt

de caracteristice pentru aceast[ regiune geografici. Odat[ cu

migralia triburilor slave in regiune, intre secolul al Vl-lea qi seco-

lul al VIIIlea d.H., qi odati cu sosirea protobulgarilor, populafie

turcici, tot cam pe-atunci, mozaicul etnic gi lingvistic al regiunii

s-a modificat din nou. Nou-venifii s-au stabilit in zonele cu sol

mai fertil, cu timpul devenind popula{ia cea mai numeroasi din

regiune, traditiile lor pigAne suferind la inceput influenla cultu-

rilor bizantind Ei romano-catolici qi mai apoi, mai puternic, pe

cea a civilizaliei otomane.

Amestecul de civiliza{ii striine a influenlat in grade diferite

diversele regiuni din Balcani, in funclie gi de perioada de timp,

mai lungi sau mai scurti, in care b[gtinagii au fost expuqi la o

anumiti influenf[. Astfel, teritoriile care astizi aparfin Unga-

riei s-au aflat in cea mai mare parte in afara tazei de influenli

a civiliza[iei elenistice, iar influen{ele greco-bizantine au fost gi

ele mai slabe aici, comparativ cu teritoriile din sud qi din est.

1i totugi, dat fiind cd au fost provincii romane, aceste terito-

rii s-au aflat sub influenfa civiliza{iilor clasice precregtine, ale

;i.,ror urme s-au pistrat pini ast[zi. Biserica Catolici a reuqit in

;ele din urml s[-i converteascl pe unguri, numai ci teritoriile
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