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CUVÂNT ÎNAINTE 

 
Prin acest volum pătrundem într-o lume, cea otomană, despre care credem 

că o cunoaştem şi totuşi ştim atât de puţin. Autorii ne propun o perspectivă 
complexă asupra imaginii turcului „scuturată” de clişeele, stereotipiile, 
prejudecăţile unor abordări etnocentriste, subiective şi uneori chiar pătimaşe de-a 
lungul unor timpuri apuse ale istoriografiei româneşti şi nu numai. Şi pentru că, în 
principal, mentalul colectiv se regăseşte cu uşurinţă în conţinuturile manualelor 
şcolare, care în general utilizează informaţia validată de specialişti, autorii au 
realizat o analiză hermeneutică a manualelor şcolare româneşti şi bosniace din 
perioada postcomunistă, cu scopul de a identifica stereotipii vehiculate în 
demersurile didactice cu privire la turci. 
 Pe parcursul celor opt capitole, se explică convingător şi aprofundat 
raţiunile ce au stat la baza cercetărilor întreprinse pentru spaţiul românesc şi spaţiul 
bosniac în perioada postcomunistă. Cele două ţări, dincolo de aşezarea geografică 
apropiată şi un trecut istoric comun sub dominaţie otomană, prezintă şi 
particularităţi interesante care nu separă ci le intersectează în problematica 
generală: modul în care miturile etnocentriste au afectat procesul de reformare al 
predării-învăţării istoriei. 
 Volumul de faţă nu are doar un impact semnificativ în sfera cercetării 
ştiinţifice, ci este un instrument deosebit de util pentru cei care predau istoria. 
Profesorii au la îndemână un mijloc eficient ce îi ajută în actul predării, la 
identificarea şi evitarea canoanelor tradiţionaliste şi astfel, pot să acceseze abordări 
actuale în predarea istoriei. Tendinţele actuale în demersul didactic la lecţia de 
istorie vizează multiperspectivitatea, interculturalitatea ce oferă o bază de 
înţelegere a fenomenelor, conceptelor şi noţiunilor istorice mult mai integrală şi 
debarasată de stereotipul inamicului perpetuu. Autorii inventariază atât pentru 
spaţiul românesc cât şi pentru cel bosniac, ideile accentuate şi perpetuate de 
manualele postcomuniste cum ar fi caracterul cuceritor, militar al statului otoman, 
caracterul feudal, autocrat, centralizat al acestuia, subliniind în acest mod limitele 
abordărilor şi necesitatea unor raportări diferite la trecutul otoman şi 
redimensionarea propriei identităţi în conexiune culturală, economică, socială etc. 
cu imaginea celuilalt. 
 Prin aceste rânduri, insistenţa noastră asupra utilităţii didactice a lucrării nu 
are nici pe departe scopul de a minimaliza importanţa ştiinţifică, cercetarea şi 
analiza de specialitate, dar ne dorim ca volumul de faţă să nu rămână doar în 
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atenţia specialiştilor interesaţi de istoria Imperiului Otoman, ci să fie parcursă şi de 
profesorii de istorie sau de autorii de manuale şi de ce nu, de toţi cei interesaţi de 
lecturi istorice printre care şi elevii. Este extrem de interesantă abordarea 
comparativă a celor două ţări, România şi Bosnia şi Herţegovina, cu toate că la 
prima vedere intrigă, dar alegerea făcută de cei doi autori este pertinentă şi 
justificabilă. Dincolo de un trecut istoric parţial comun, a celor două ţări, 
diferenţele dintre ele explică raportările antagonice la Imperiul Otoman şi oferă 
puncte de congruenţă pentru înţelegerea societăţii contemporane din acest spaţiu 
european. În România a existat şi există o tendinţă de respingere a apartenenţei la 
Imperiul Otoman, de recunoaştere a formelor de moştenire otomane, a elementelor 
culturale etc., datorat pe de o parte şi statutului special de autonomie al Ţărilor 
Române, reflectat atât în manualele de istorie, cât şi la nivelul conştiinţei 
individuale sau de comunitate. În timp ce, spaţiul bosniac, având o populaţie ce a 
adoptat în timp religia musulmană, se raportează la trecutul otoman prin exemplul 
simbiozei dintre cultura otomană şi cea autohtonă. Trecutul istoric românesc în 
raport cu Imperiul Otoman trebuie reconsiderat şi redimensionat deoarece 
interferenţele culturale, economice, sociale, politice, lingvistice au dat spaţiului 
românesc trăsături specifice ce nu pot fi negate prin atitudini de respingere a unor 
realităţi istorice. Autorii acestui volum reuşesc cu succes să clarifice şi să 
sublinieze importanţa influenţei şi intersecţiei spaţiului românesc cu Imperiul 
Otoman, lansând nu doar tema imaginii turcului ci şi imaginea unei identităţi 
româneşti marcată benefic de aceste contacte.  
 Dincolo de minuţiozitatea cercetării ştiinţifice, de atenţia asupra detaliilor, 
lucrarea are un discurs accesibil, îngrijit şi atent redactat ce poate fi uşor de parcurs 
de cei interesaţi de istorie. Drept pentru care invit pe toţi cei care iau în mână 
această carte pentru a o răsfoi, să o parcurgă rând cu rând pentru că vor trăi o 
experienţă inedită şi benefică pentru imaginea de sine. 
 

 
 

Conf. univ. dr. Sorina Paula BOLOVAN 

 
 
 
 



 

 

INTRODUCERE 
 
Imaginea sau percepția turcilor în Balcani, reprezintă în principiu, în 

mentalul general, raportarea la Imperiul Otoman și evoluția zonei în perioada 
otomană. În același timp analizele academice, alături de preocupările diplomatice și 
mass-media atrag  atenția și induc în acest domeniu aspecte precum minoritățile 
turce din statele balcanice, abordate în cadrul lucrării ca parte a moștenirii 
perioadei otomane sau relațiile cu Republica Turcia actuală, constituită în 1923.  

Atât în statele balcanice cât și în Occident există, putem spune, o literatură 
care abordează acest subiect al imaginii turcilor în Balcani pe o parte și pe de altă 
parte, în conștiința Europei de Vest. Prima categorie istoriografică se concentrează 
asupra unui aspect aparținând domeniului psihoistoriei și se referă mai exact la 
felul în care fostele popoare integrate Imperiului Otoman, din zona Balcanilor, 
percep perioada otomană și reminiscențele acesteia la diferite niveluri: cultural, 
economic, politic 1 . A doua categorie istoriografică se referă la explorarea 
diferitelor ipostaze ale imaginii turcului, în funcție de fluctuațiile politice și 
economice, care au modelat percepțiile Europei de Vest2. 

Cercetarea noastră se înscrie în primul segment istoriografic, care a 
cunoscut o proliferare odată cu căderea regimurilor comuniste din zonă, abordând 
din perspectivă comparativă imaginea turcilor în manualele de istorie 
postcomuniste din România și Bosnia și Herțegovina. Alegerea celor două cazuri 
nu este una întâmplătoare ci decurge din particularitățile rezultate din statutul 
politico-juridic diferit al Țărilor Române și al Bosniei, în raporturile Imperiului 
Otoman, dar și din evoluția lor post-otomană și modalitatea de raportare la trecutul 
otoman. Astfel, în cazul Țărilor Române remarcăm statutul de state autonome, 
aflate sub suzeranitatea otomană, pe parcursul secolelor XIV-XIX. Pe de altă parte, 
Bosnia, încorporată integral ca provincie (sangeac și apoi vilaiet) structurii 
administrativ-teritoriale a imperiului, dar păstrându-i-se numele istoric și integrita-
tea teritorială, cu o populație care a adoptat pe parcursul perioadei otomane religia 
musulmană, reprezintă exemplul simbiozei dintre cultura autohtonă și cea otomană. 

                                                            
1  Câteva dintre cele mai recente exemple: Christian Moe (coord.), Images of the Religious 
Other:Discourse and Distance in the Western Balkans, CEIR, Novi Sad, 2008; Frosa Pejoska-
Bouchereau, (coord.), L' image de la periode ottomane dans les littératures balkaniques, Publications 
Langues’O, Paris, 2010. 
2 Ex: Nedret Kuran-Burçoglu (coord.), Reflections on the Image of the Turk in Europe from the 
Declaration of the Republic in 1923, Gorgias Press & The Isis Press, Istanbul, 2010; Božidar Jezernik 
(coord.), Imagining‘ the Turk’, Cambridge Scholars Publishing, Newcastle upon Tyne, 2010. 
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Într-o primă categorie de surse am inclus literatura secundară. Aceasta se 
referă la lucrările generale, studii și articole de istorie, imagologie istorică, 
pedagogie, didactica istoriei, referitoare la istoria Imperiului Otoman și a 
Balcanilor, în general, la caracteristicile literaturii didactice din statele regiunii, o 
mare parte dintre acestea axate exclusiv asupra situației României și Bosniei și 
Herțegovinei. De altfel, acest tip de surse a fost utilizat în principal pentru 
realizarea unei introduceri în problematica subiectului, expunerii contextului 
istoric, politic și social al celor două cazuri urmărite în cercetarea noastră, 
indispensabil înțelegerii ulterioare a analizei imaginii turcilor în manualele de 
istorie ale celor două state, în perioada post-comunistă. Acesta din urmă fiind 
obiectivul principal al cercetării, sursele utilizate în acest sens se referă la manuale 
de istorie românești utilizate în ciclul gimnazial și liceal, respectiv a manualelor 
bosniace utilizate în ciclul primar și gimnazial 3 , în perioada vizată. În cazul 
manualelor românești se impune o diferențiere între manualele de istorie 
alternative, introduse în 1996 în ciclul gimnazial, respectiv în anul 1999 pentru 
ciclul liceal și cele unice, aflate în uz în prima jumătate a anilor ’90. Pentru cazul 
Bosniei, având în vedere situaţia creată în timpul războiului, a coexistenţei a trei 
subsisteme de învâţământ, pliate pe structura etnică a Federaţiei, croată, sârbă și 
bosniacă, trebuie specificat că cercetarea noastră urmărește varianta bosniacă a 
manualelor de istorie, având în vedere interesul afirmat pentru cazul particular pe 
care îl reprezintă bosniacii musulmani prin îmbinarea dintre cultura autohtonă și 
cea otomană. 

Fiind o lucrare de imagologie, principala metodă de lucru pe care am 
folosit-o în elaborarea acesteia a fost analiza hermeneutică, semantică specifică 
lucrului cu textul scris, în cazul nostru didactic. Acest tip de analiză a permis 
conturarea  principalelor teme, ipostaze și stereotipuri vehiculate în expunerile 
didactice cu privire la turci, ale manualelor românești și bosniace, din perioada 
post-comunistă. O altă metodă de cercetare folosită este cea comparativă, prin 
intermediul căreia am stabilit care sunt caracteristicile comune și diferențierile între 
temele istorice legate de turci, abordate în manualele de istorie din România și cele 
bosniace.  

În ceea ce privește structura lucrării, aceasta conține opt capitole. Primul 
capitol este un studiu introductiv în literatura didactică balcanică a perioadei 
postcomuniste, mai exact o prezentare a situației moștenite din perioada 

                                                            
3  După conflictul din 1992-1995, la nivelul întregii Federaţii Bosnia și Herțegovina s-a decis 
menținerea structurii de învățământ după formula: învățământul primar - opt ani, împărțit în două 
cicluri, de la șapte la 11 ani și de la 11 la 14 ani, urmat de învăţământul secundar sau gimnazial de 
patru ani, de la 14 la 18 ani, urmat de învățământul universitar. 
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comunismului, în ceea ce privește  predarea și scrierea istoriei în statele din 
Balcani, continuând cu analiza procesului de revizuire a istoriei, inițiat după 1990 
și a principalelor caracteristici ale manualelor de istorie din această perioadă.  

În ceea ce privește evoluţia manualelor de istorie din România, după 
căderea comunismului, discutată în capitolul al doilea, am propus un cadru analitic 
care expune particularitățile procesului general de revizuire prezentat în primul 
capitol, pentru cazul României: conflictul dintre școala reformistă a istoricilor și 
adepții canoanelor tradiționaliste, bazate pe moștenirea comunismului naționalist a 
regimului Ceaușescu; felul în care miturile etnocentriste păstrate din perioada 
amintită au afectat procesul de reformă al predării istoriei, de la nivelul opiniei 
publice și până la nivel academic și politic.  

În cazul predării istoriei în Bosnia și Herțegovina, în perioada post-
comunistă, subiect abordat în capitolul al treilea, am considerat necesară o analiză a 
particularităților rezultate din situația conflictului 1992-1995. Mai exact am 
analizat felul în care conflictul etnic și politic s-a transferat la nivelul predării 
istoriei, încercând să determinăm rolul acestuia în conturarea identității etnice și a 
percepției Celuilalt.  

Capitolul al patrulea, Moștenirea otomană în Balcani explorează diferitele 
ipoteze asupra moștenirii otomane în regiune și identifică comportamentele și 
percepțiile pe care această moștenire le modelează în rândul popoarelor balcanice. 
Perspectivele de abordare sunt multiple: istorică, politică, culturală, socio-
economică și demografică, toate contribuind la înțelegerea trecutului otoman și 
asigurând în același timp perspectivele necesare asupra prezentului post-otoman.  

Particularizând aspectele discutate, pentru cazul României și Bosniei și 
Herțegovinei, capitolele al cincilea și al șaselea abordează evoluția relațiilor 
româno-turce și a situației minorității turce din Dobrogea, după 1878, momentul 
câștigării independenței de stat a României, respectiv problema definirii și 
recunoașterii bosniacilor musulmani ca grup etnic și  religios, un exemplu al 
moștenirii perioadei otomane, care a influențat pe întreg parcursul secolului XX 
statutul juridic și politic al acestora.  

Ultimele două capitole sunt dedicate identificării, pe baza analizei 
semantice, a temelor și stereotipurilor naționale cu privire la turci, create și 
perpetuate în manualele de istorie din România și Bosnia și Herțegovina, în 
perioada post-comunistă. Stabilirea principalelor teme care tratează istoria turcilor 
sau otomanilor a reprezentat o categorisire, care a servit în cele din urmă la 
simplificarea și sistematizarea analizei. În cazul manualelor românești, 
dimensiunea militară și stereotipul inamicului perpetuu, aplicat portretizărilor 
turcilor se desprind pe parcursul unor teme ca: Formarea și expansiunea Imperiului 
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Otoman, Creștinătate versus Islam, Lupta antiotomană a Țărilor Române secolele 
XIV-XVIII, Problema orientală, Secolul fanariot, Lupta de eliberare a popoarelor 
din Imperiul Otoman - Revoluția din 1821, Războiul de independență. Cazul 
manualelor de istorie bosniace se diferențiază în primul rând prin asumarea turcilor 
ca și grup și a Imperiului Otoman ca autoritate, ca prezență și realitate politică și 
socială a secolelor XV-XIX. Analiza a identificat accentuarea unor idei precum 
caracterul cuceritor, militar al statului otoman, caracterul feudal, autocrat, 
centralizat al acestuia, oferind în același timp elevului o schemă explicativă a 
pârghiilor economice și sociale care au asigurat mai mult decât existența, 
expansiunea imperiului în secolele XIV-XVI și ca structură în cadrul căreia se 
cristalizează pe parcursul secolelor XV-XVIII, identitatea bosniacă musulmană. 
Temele principale astfel identificate sunt: Organizarea și funcționarea statului 
otoman, Expansiunea otomană în Balcani. Cucerirea Bosniei de către otomani, 
Bosnia otomană, Declinul Imperiului Otoman - secolele XVII, XVIII, Vilaietul 
Bosnia în secolul al XIX-lea, Influențele otomane. 

Prin urmare, studiul se va constitui pe de o parte într-o sinteză asupra 
imaginii turcilor în literatura didactică istorică din România, pentru un segment 
cronologic neabordat încă. În același timp, prin analiza comparativă a celor două 
cazuri, România și Bosnia și Herțegovina, studiul va releva două modalități diferite 
de raportare la trecutul otoman, cu toate implicațiile lor istorice, socio-culturale și 
religioase. Pornind de la premisa că definirea propriei identități se realizează prin 
diferențierea de alteritate și că autodefinirea și construirea imaginii alterității sunt 
aspecte interconectate, se poate afirma că lucrarea lansează nu doar tema imaginii 
turcului, dar și a imaginii de sine, din perspectiva raportului identitate-alteritate, 
între Noi-români și Ceilalți-turci.  

 
 

 
 
 
 
 



 

 

 
CAPITOLUL I.  

LITERATURA DIDACTICĂ BALCANICĂ  
ÎN PERIOADA POST-COMUNISTĂ 

 
 

I.1. INTRODUCERE 
 

Pornind de la statutul controversat al regiunii balcanice şi de la 
numeroasele definiri ale acesteia, geografice, literare sau politice, delimitarea 
exactă a subiectului studiului de faţă, presupune expunerea diferitelor sale definiţii, 
de la variantele cele mai simple4 şi până la cele ample, cum sunt cele aparţinând 
Mariei Todorova, specialist în istoria Balcanilor. În 1996, explicând felul în care 
Balcanii şi-au dobândit în Occident reputaţia de regiune a conflictelor şi 
instabilităţii, ea spune că ceea ce se înţelege prin Balcani, în zilele noastre este un 
sinonim pentru sud-estul Europei şi cuprinde mai multe ţări: Grecia, Albania, 
Bulgaria, România, o parte din Turcia şi toate statele din fosta Iugoslavie. Acest 
lucru exclude însă faptul că multe din aceste ţări susţin că nu sunt din Balcani. Din 
punct de vedere istoric, cuvântul Balcani este un cuvânt turcesc, care înseamnă 
munte. A fost un termen neutru şi nu a fost folosit în sens peiorativ până la sfârşitul 
secolului al XIX-lea, atunci când aceste state au început să se desprindă din cadrul 
Imperiului Otoman, ca entităţi independente, într-un proces deloc paşnic, ci 
dimpotrivă, însoţit de conflicte violente5. 

În lucrarea sa, Balcanii şi balcanismul, Maria Todorova ajunge la concluzia 
că Balcanii sunt construiţi nu ca alteritate, ci ca un sine incomplet6, acea parte 
necivilizată, întunecoasă, din interior a Europei 7 . Autoarea ia în discuție şi 
definirea Balcanilor din perspectivă istorică (Ce sunt Balcanii?), avansând ipoteza 
conform căreia Balcanii sunt echivalenţi cu moştenirea lor otomană8. 

Ceea ce putem constata în practică este că termenul de Balcani a câştigat o 
largă varietate de înţelesuri, de-a lungul timpului. La sfârşitul secolului al XIX-lea, 
în urma războaielor balcanice şi a Primului Război Mondial, noţiunea capătă 

                                                            
4 Situaţi în sud-estul Europei, Balcanii ca spaţiu geografic sunt locuiţi de popoare de origine diversă, 
în parte slave (sârbi, muntenegreni, bosnieci, croaţi), toate aflate la începutul secolului XX sub 
dominaţie otomană şi austro-ungară. Vezi Maurice Vaïse, Dicţionar de Relaţii Internaţionale. Secolul 
XX, Polirom, Iași, 2008, p. 36 
5 UF Professor Explains How Balkans Got Their Reputation. Interview with professor Maria Todorova, 
http://www.clas.ufl.edu/events/news/articles/199610_Todorova.html, accesat la 20 octombrie 2010. 
6 Maria Todorova, Imagining the Balkans, Oxford University Press, Oxford, 2009, p. 18. 
7 Ibidem, p. 53. 
8 Ibidem, p. 13. 
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sensuri politice, prin derivarea unei noi sintagme, aceea de balcanizare, în sensul 
de fragmentare conflictuală a unei regiuni în regiuni mai mici, care de multe ori se 
dușmănesc sau nu cooperează. Din păcate, războiul din Iugoslavia a reînnoit acest 
ultim termen, aducându-l mai aproape de sensul diferenţelor culturale, transpuse 
până la nivel politic. Însă, în ansamblu, se poate spune că Balcanii constituie un 
termen mai mult sociologic şi politic, decât unul geografic, aşa cum a fost la 
origini. Aşa cum remarcă şi Maria Todorova, denumirea este folosită azi mai mult 
în sens cultural şi politic, dar în continuare este invocată pentru a desemna o 
realitate geografică şi istorică9. 

În lucrările de referinţă, dedicate literaturii didactice a regiunii se poate 
constata folosirea prevalentă a termenului de Balcani, în sensul delimitării spaţiale, 
geografice, a zonei studiate. Christina Koulouris, unul din iniţiatorii cercetărilor în 
acest domeniu explică predilecţia pentru acest termen, datorată în opinia sa, 
conţinutului său fluid, contradictoriu şi contestat. Balcanii, în raport cu Europa de 
Sud-Est, constituie o expresie geografică, a cărei semnificaţie expune diviziunile 
geopolitice şi culturale ale zonei. Europa de Sud-Est constituie numai o desemnare 
geografică, avantajul său fiind doar acela al localizării în spaţiu10. 

 
I.2. REVIZUIREA PREDĂRII ISTORIEI DUPĂ 1990 

 
La începutul anilor ’90, căderea regimurilor comuniste a însemnat pentru o 

bună parte din statele balcanice sfârşitul modelului politic, economic şi social 
sovietic şi deschiderea către spaţiul geo-politic şi cultural al Europei Occidentale. 
Dacă până atunci Cortina de Fier nu făcuse decât să menţină şi să confirme opiniile 
occidentale asupra decalajelor culturale între Est şi Vest, acum începe să se 
vorbească despre o revenire  psihologică a Balcanilor la Europa, o întoarcere în aria 
sa culturală. Acest lucru nu a rămas fără efecte, atât pentru statele din Balcani, dar 
şi pentru Europa. Revenirea simbolică a Balcanilor la Europa şi discuţia asupra 
procesului de integrare europeană a statelor din fostul bloc comunist a determinat 
cunoscuta problemă a autodefinirii şi percepţiei identităţii europene, atrăgând după 
sine o reevaluare a valorilor comune: creştinismul, liberalismul, raţionalismul şi a 
trecutului comun european.  

În acest context, necesitatea de a revizui scrisul istoric şi predarea istoriei, 
atât în Europa de Vest cât şi în Balcani, trebuie privită şi este o consecinţă a căderii 
comunismului, dispariţiei frontierei între Est și Vest, frontieră care era nu doar una 

                                                            
9 Ibidem, p. 27. 
10 Christina Koulouri, „Introduction”, în Christina Koulouri (coord.), Clio in the Balkans. The Politics 
of History Education, Petros Th. Ballidis&Co, Salonic, 2002, p. 19. 
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istorică şi politică, dar şi istoriografică. În vreme ce în ţările vestice discursul 
istoric era construit pe coordonate ca proccidentalismul şi anticomunismul, istoriile 
ţărilor din Est erau instrumentalizate pentru a servi legitimării regimurilor 
comuniste, care erau definite prin opoziţie cu Vestul capitalist. Reorganizarea 
politică, determinată de căderea regimurilor comuniste a atras după sine şi o 
redefinire istoriografică. Rescrierea istoriilor statelor balcanice foste comuniste în 
această perioadă este un fenomen ce reflectă schimbările care au avut loc la nivelul 
autopercepţiilor colective ale popoarelor din regiune, dar nu trebuie privit ca un 
proces singular, ci unul corelat cu fenomene ca reînnoirea după 1989 a istoriei 
europene, ca istorie regională şi revizuirea predării istoriei atât în Europa de Vest 
cât şi în Europa de Est11.  

Dispariţia odată cu anul 1989 a cadrului ideologic comunist a impus o serie 
de schimbări radicale în organizarea sistemelor de învăţământ. Au existat în această 
perioadă dezbateri aprinse asupra unor probleme ca: optarea pentru un sistem de 
stat sau privat, educaţia monoculturală sau multiculturală, centralizarea sau 
descentralizarea învăţământului, însă principalul efort şi scop în acest domeniu a 
fost deideologizarea istoriei 12 , adică procedura de eliminare a interpretărilor 
marxiste asupra trecutului şi respingerea perioadei comuniste13. Această ruptură 
istorică, alături de conflictele etnice şi criza economică care au urmat, 
incertitudinea creată de acestea, s-au repercutat asupra societăţilor din Balcani 
determinând dezvoltarea unui discurs nostalgic al unor perioade istorice mai 
favorabile şi prin urmare o reevaluare a trecutului colectiv. Libertatea politică şi 
culturală a dus la revenirea la cele mai categorice naţionalisme, din perioada 
formării statelor naţionale, naţionalisme interzise cel puţin într-o fază a perioadei 
comuniste. Astfel, naționalismul postcomunist este legat simbolic de vârsta eroică a 
construirii naţiunii şi îşi ascunde conexiunea cu fazele târzii ale comunismului14. 
Vechile mituri ale istoriei sunt înlocuite în această perioadă de tranziţie cu altele 
noi sau se revine la unele mai vechi, din perioada formării statelor naţionale. 
Pornind de la această repoziţionare antecomunism, postcomunism şi anticomunism 
este elaborată noua istorie, care va lua locul vechii istorii oficiale. Revizuirea 
istoriilor naţionale balcanice nu este consistentă, dar urmează căi multiple şi 
                                                            
11 Idem, „History Teaching and Peace Education in Southest Europe›”, în Hitotsubashi Journal of 
Arts and Science, nr. 50, 2009, p. 53. 
12  Federico Giulio Sicurella, „Teaching the future’s past. History education from division to 
reconciliation in the new countries of Southeast Europe”, în Ricerche di Pedagogia Didattica, nr. 3, 
2008, p. 12. 
13 Christina Koulouri, „History Teaching and Peace...”, p. 54. 
14 Mirela Luminiţa Murgescu, „Rewriting school textbooks as a tool of understanding and stability”, 
în Southeast European and Black Sea Studies, nr. 2, 2002, p. 91. 
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contradictorii: de la chestionarea postmodernă a validităţii şi obiectivităţii scrisului 
istoric, până la mândria narcisistă şi dogmatismul istoriei naţionaliste15. 

Dimensiunea cheie a rescrierii istoriei în Balcani după căderea comunis-
mului a fost necesitatea şi dorinţa de a elimina, de a rupe legătura cu moştenirea 
socialistă şi de aliniere la Europa, fapt care a influenţat viziunea asupra istoriei 
naţionale, în statele balcanice foste comuniste. Koulouri rezumă acest proces 
printr-o sintagmă simplă, aceea de future’s past16, respectiv căutarea unui echilibru 
între trecut şi viitorul dorit, fapt care aplicat în scrisul istoric se traduce prin 
reinterpretarea trecutului în funcţie de planurile de viitor politico-diplomatice, 
economice şi culturale ale unui stat. Acest fapt a dus însă în acest plan la crearea 
unui anumit tip de situaţie, acela al consolidării istoriei europene, în defavoarea 
istoriei şi conştiinţei regionale. Astfel s-a produs o racordare la istoria continentului 
european, dar eliminând etapa intermediară şi anume, istoria regională. Această 
întoarcere a Balcanilor la continentul european nu a a avut însă efectul urmărit - 
unitatea regională, pentru că statele balcanice au continuat să rivalizeze pentru a-şi 
demonstra fiecare, un grad de europenitate mai ridicat, în comparaţie cu alte state 
din regiune şi pentru a-şi asuma prestigiul cultural rezultat din această 
superioritate17. 

În ceea ce priveşte situaţia particulară a predării istoriei în România, după 
1989, printre marile lipsuri semnalate în literatura de specialitate în acest sens se 
numără faptul că manualele noi, alcătuite în această perioadă, nu reflectă munca 
ştiinţifică din domeniul istoriei, exprimând într-o formă depăşită, greoaie, 
informaţia existentă18. La acestea se adaugă volumul mare de informaţii, numărul 
mare de capitole destinate evenimentelor majore şi personalităţilor istorice, evitarea 
conţinuturilor referitoare la viaţa cotidiană, viaţa socială, mentalităţi, demografie 
istorică şi nu în ultimul rând evaluarea axată doar pe reproducerea informaţiei19, 
aspecte care încadrează România în linii mari, contextului regional. 

 

                                                            
15 Ulf Brunnbauer (coord.), Re-Writing History: Historiography in Southeast Europe after Socialism, 
LIT Verlag, Münster, 2004.  
16 Christina Koulouri, „The Tyranny of History”, în Christina Koulouri (coord.), Teaching the History 
of Southeastern Europe, Center for Democracy and Reconciliation in Southeast Europe, Salonic, 
2001, p. 19. 
17 Christina  Koulouri, “Introduction...”,  p. 3. 
18 Călin Felezeu, Didactica Istoriei, Presa Universitară Clujeană, Cluj Napoca, 2000, p. 61.  
19 Simona Paula Bolovan, Didactica Istoriei. Noi orizonturi în predarea, învăţarea şi evaluarea 
istoriei prin metode active, Presa Universitară Clujeană, Cluj Napoca, 2007, p. 26. 
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I.3. CARACTERISTICI ALE MANUALELOR DE ISTORIE 
BALCANICE DUPĂ CĂDEREA COMUNISMULUI 
 

După 1990, istoria predată în şcolile din statele balcanice era acoperită în 
proporţie de 50% de subiecte ale trecutului naţional. În cazurile în care s-a încercat 
reducerea acestui procentaj, subiectele de istorie naţională din curriculă, au fost 
înlocuite cu teme din istoria Europei de Vest (Revoluția Franceză, Revoluţia 
Americană etc.). În ceea ce priveşte istoria ţărilor vecine, aceasta este parte a 
istoriei naţionale, istoria lor fiind prezentată atunci când se intersectează cu cea 
proprie. În fapt, istoria altor popoare se limitează la nararea conflictelor din trecut, 
a propriei naţiuni cu aceştia, punctul de plecare în nararea istoriei alterităţii fiind 
din nou sinele20. Este exlclus raportul Ceilalţi-Noi, coordonata de bază a naraţiunii 
didactico-istorice fiind Noi-Ceilalţi. Există nuanţe ale acestui aspect, însă 
diferenţele sunt superficiale 21 . În principiu, istoriografiile naţionale reproduc 
memoria naţională prin utilizarea selectivă a mecanismelor de uitare şi 
rememorare. Conceptul folosit în literatura de specialitate pentru a defini acest 
proces este acela de uitare planificată - memoria, care este selectivă prin definiţie, 
este însoţită de un proces paralel de uitare, care ia adesea forma unei cenzuri 
oficiale22 a amintirilor istorice mai puţin comfortabile. Federico Sicurella, specialist 
în domeniul democraţiei şi drepturilor omului în Sud Estul Europei, invocă 
termenul de balcanizarea memoriei,23 care în opinia sa surprinde foarte bine esenţa 
fenomenului şi anume, lipsa absolută a unităţii şi armoniei în redarea unor fapte 
istorice din istoria Balcanilor24. 
 Scopul unei asemenea istorii nu este redarea istoriei într-un mod acurat, ci o 
contribuție la unitatea naţională25. În acest context, rolul istoriei în construirea identi-
tăţii naționale şi a naţionalismului este dublu. Pe de o parte, contribuie la construirea 
unei percepţii de sine pozitive, a unui respect de sine, care însă relaţionează cu o 
percepție negativă a celorlalţi, vecinilor şi poate produce un narcisism la nivelul 
mentalului colectiv, care legitimează propria naţiune în raport cu altele26. 

                                                            
20 Thalia Dragonas, Anna Fragoudaki, „The Persistance of Ethnocentric School History”, în Christina 
Koulouri (coord.), Clio in the Balkans...,p. 38. 
21 Christina Koulouri, „The Tyranny of History...”, p. 18 
22 Idem, „Introduction...”, p. 8. 
23 Termenul a fost folosit prima dată de Ivaylo Ditchev într-un articol publicat în Libération, 4 
noiembrie, 1994 şi preluat de Panayote Elias Dimitras, „Writing and Rewriting History in the Context 
of Balkan Nationalisms”, în Southeast European Politics Online, nr. 1, Vol. 1, 2000, pp. 41-59. 
24 Federico Giulio Sicurella, op.cit, p. 15. 
25 Nıyazi Kızılyurek, „History Textbooks and Nationalism”, în Christina Koulouri (coord.), Clio in 
the Balkans..., p. 69. 
26 Ibidem, p. 70. 
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Astfel, printre principalele probleme ale manualelor şcolare balcanice se 
numără etnocentrismul, care pune în discuţie, pe lângă spaţiul acordat istoriei 
naţionale şi conţinutul său27. Acesta reprezintă nucleul scrisului istoric în statele 
balcanice şi generează o serie de alte caracteristici. Spre exemplu, uniperspecti-
vismul, adică prezentarea unei singure versiuni istoriografice asupra unui 
eveniment istoric. Una dintre consecinţe este contactul elevilor cu viziunea unei 
singure părţi, de obicei a propriei naţiuni, ceea ce atrage după sine lipsa unei 
evaluări critice a procesului istoric dar şi eşecul în formarea unei gândiri critice a 
generaţiilor tinere. De asemenea, etnocentrismul atrage după sine absenţa 
conştiinţei unei moşteniri comune. Una dintre funcţiile  istoriei ar putea fi 
consolidarea cooperării statelor din regiune, prin exploatarea moştenirii comune, 
transpusă prin valori comune, prezente sau trecute, ilustrate prin evenimente 
istorice. Însă acordarea unui spaţiu restrâns, în manuelele de istorie, acestor teme 
anulează acest rol, pe care ar trebui sa îl aibă istoria și anume, de sursă şi generator 
al socializării politice28. 

O altă consecinţă a plasării naţiunii în centrul scrisului istoric este milita-
rizarea istoriei, trăsătură aflată în strânsă legătură cu predominanţa factologiei în 
manualele şcolare de istorie. Accentuarea unor războaie, părţi ale istoriei naţionale, 
în sensul transformării lor în instrumente ale glorificării naţiunii, se opune valorii 
actuale asumate de aceste state, educaţia pentru pace. De asemenea, aceste războaie 
necesită o abordare atentă, întrucât implică şi afectează state vecine, care sunt în 
curs de stabilire a unei cooperări mutuale. 

 
I.4. PROIECTUL PENTRU O ISTORIE COMUNĂ 

 
În ultimele două decenii, revizuirea predării istoriei a fost promovată prin 

intermediul unor proiecte regionale şi internaţionale. Războaiele din Iugoslavia au 
declanşat interesul organizaţiilor occidentale pentru predarea istoriei în Balcani. 
Consiliul Europei, UNESCO, asociaţii ale profesorilor, Uniunea Europeană şi 
guvernele occidentale au elaborat proiecte în acest sens. Acţiunile au fost şi sunt 
fondate pe ideea că predarea istoriei poate fi percepută ca un instrument pentru 
reconcilierea unei regiuni divizate de conflicte etnice, naţionaliste. Proiectele 
vizează eliminarea stereotipurilor şi atitudinilor ostile vis-à-vis de vecini, incluzând 
analiza manualelor, formarea profesorilor şi elaborarea de materiale didactice. 

                                                            
27 Emilija Simoska, „General Problems in the History Teaching Textbooks of the Balkans” în Ibidem, 
p. 98. 
28 Ibidem. 
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Cea mai amplă şi de impact iniţiativă în acest sens aparţine Centrului 
pentru Democrație și Reconciliere în Sud Estul Europei (Center for Democracy 
and Reconciliation), cu sediul în Salonik, Grecia29. În 1998, această organizaţie 
nonguvernamentală a lansat Proiectul pentru o Istorie Comună (The Joint History 
Project), având ca scop principal investigarea posibilităţii scrierii şi predării unei 
istorii comune a ţărilor din Sud Estul Europei. Alte obiective declarate ale acestui 
proiect sunt revizuirea viziunii etnocentrice asupra istoriei, evitarea producerii 
stereotipurilor, elaborarea unor noi metode de predare a istoriei şi nu în ultimul 
rând promovarea abordării multipespectiviste, în redarea evenimentelor istorice30. 

Proiectul pentru o Istorie Comună a fost realizat de un grup de istorici din 
Balcani, Comitetul pentru Predarea Istoriei, al cărui preşedinte este profesor 
Christina Koulouri31. Acest organism, include 17 membri, mai ales profesori de 
istorie, provenind din toate cele trei niveluri de educaţie şi reprezentând toate ţările 
din Europa de Sud-Est32. Una dintre principalele precizări ale Christinei Koulouri 
se referă la faptul că accentuarea istoriei comune nu înseamnă o înlocuire a 
istoriilor naţionale, ci o nouă interpretare a trecuturilor naţionale, bazate pe 
moştenirea culturală comună a Balcanilor. Astfel, orice inovaţie în domeniu trebuie 
să integreze sau cel puţin să fie compatibilă cu istoria naţională. Revizuirea 
manualelor şcolare nu înseamnă prin urmare doar modificări de conţinut, dar şi 
dezvoltarea unor noi abilităţi şi a cunoştinţelor aplicate33. 

Pe parcursul primei faze a proiectului (1999-2000), specialiştii au analizat 
manualele de istorie şi programele în toate ţările din regiune şi au investigat situaţia 
predării istoriei. Rezultatele acestei munci au fost incluse în două publicaţii: 
Teaching the History of SouthEastern Europe (2001) și Clio in the Balkans. The 
Politics of History Education (2002). Prima dintre ele este un prim raport al atelie-
relor de lucru ale Proiectului pentru o Istorie Comună, în care toţi membrii şi-au 

                                                            
29 CDRSEE este o oragnizaţie regională  a societăţii civile, înfiinţată în octombrie 1998 de către 
cetăţeni din Europa de Sud-Est, dar şi din Europa de Vest şi America de Nord, cu scopul de a 
promova valori ca democraţia, pluralismul şi pacea în societăţile din Sud-Estul Europei . 
30 Dubravka Stojanovik, „Balkan History Workbooks - Consequences and Experiences”, în European 
Studies, nr. 7, 2008, p. 157. 
31 Christina Koulouri este profesor de istorie modernă la Universitatea din Peloponez (Grecia). Ea a 
fost un membru al proiectului Consiliului Europei, Învăţarea şi predarea istoriei Europei din secolul 
XX (1996-2000). A fost  membru al comitetelor ştiinţifice de autorizare a manualelor şcolare de 
istorie greceşti, pentru ciclul secundar. Este autoarea mai multor cărţi şi articole cu privire la predarea 
istoriei, istoria istoriografiei, identitate naţională şi istoria sportului. 
32 Membrii Comitetului pentru Educaţie și Istorie: Christina Koulouri (preşedinte), Halil Berktay 
(vice-preşedinte), Dubravka Stojanovic (vice-preşedinte), Neven Budak, Thalia Dragonas, Valentina 
Duka, Anna Frangoudaki, Alexei Kalionski, Vera Katz, Niyazi Kizilyürek, Valery Kolev, Koren 
Snjezana, Mirela-Luminița Murgescu, Mutlu Ozturk, Repe Bozo, Emilija Simoska, Wolfang Höpken. 
33 Christina Koulouri, “History Teaching and Peace Education...”, p. 60. 
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expus opiniile şi concluziile privind predarea istoriei în regiune şi au făcut sugestii 
pentru îmbunătăţirea situaţiei actuale, contribuind în acest fel la mediatizarea 
activităţilor proiectului, în timp ce acestea erau în curs de desfăşurare34. Cea de-a 
doua lucrare, conţine un număr mare de lucrări, care ating diferite aspecte ale 
istoriei educaţiei, folosind metode şi abordări variate. 

Etapa a doua a proiectului a vizat formarea profesorilor. Din decembrie 
2000 până în februarie 2002 au avut loc cinci ateliere regionale de formare a 
cadrelor didactice, care au abordat probleme istorice comune ale curriculei şcolare 
din statele regiunii, cum ar fi Războaiele Balcanice, Primul Război Mondial, Al 
Doilea Război Mondial, declinul Imperiului Otoman, crearea statelor naţionale.  

Pe parcursul celei de-a treia faze a proiectului, specialiştii implicaţi în acest 
proiect au propus şi pregătit o metodă concretă pentru predarea istoriei, în 
perspectiva reconcilierii şi stabilizării regionale. Au fost elaborate patru registre de 
lucru, cu titlul Teaching Modern Southeast European History, concentrate pe patru 
perioade istorice, care sunt incluse în toate programele din regiune: Imperiul 
Otoman,35 State şi Naţiuni36, Războaiele Balcanice37, Al Doilea Război Mondial38. 
Toate cele patru teme aparţin istoriei moderne şi contemporane, perioade de co-
existenţă, dar şi de conflicte, pentru popoarele din regiune. Aceste registre de lucru 
nu sunt manuale, ci cărţi tematice de surse, complementare manualelor folosite în 
clasă. Metoda lor este comparativă şi multiperspectivistă. Sursele nu sunt clasifi-
cate pe ţări sau naţiuni, ci sunt integrate în unităţi tematice mari, indiferent de origi-
nea lor. Pentru fiecare eveniment sunt prezentate diferite aspecte şi perspective ale 
diferitelor istorii naţionale din Balcani. În plus, istoria regiunii este plasată într-un 
context comparativ mai larg, al istoriei europene şi universale. Aceste registre de 
lucru au fost traduse în limba engleză (cu a doua ediţie publicată în vara anului 
2009), sârbă, greacă, croată, bosniacă, albaneză, macedoneană şi turcă, recoman-
darea Comitetului pentru Predarea Istoriei, fiind aceea de a fi utilizate în toate 
ţările din regiune. Cele mai multe dintre ediţiile lingvistice ale acestor registre, au 
fost lansate public în ţările respective, fiind  însoţite de conferinţe de presă, mese 

                                                            
34 Idem, „The Common Past of a Divided Region. Teaching Balkan History”, în European Studies, nr. 
5, 2006, p. 24.  
35  Bogdan Murgescu, Halil Berktay (coord.), Teaching Modern Southeast European History.The 
Ottoman Empire, Center for Democracy and Reconciliation in Southeast Europe,  Salonic, 2009. 
36 Mirela Luminiţa Murgescu (coord.), Teaching Modern Southeast European History. Nations and States 
in Southeast Europe, Center for Democracy and Reconciliation in Southeast Europe, Salonic, 2009. 
37 Valery Kolev, Christina Koulouri (coord.), Teaching Modern Southeast European History. The 
Balkan Wars, Center for Democracy and Reconciliation in Southeast Europe, Salonic,  2009. 
38 Christina Koulouri (coord.), Teaching Modern Southeast European History. The Second World 
War, Center for Democracy and Reconciliation in Southeast Europe, Salonic, 2009. 
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rotunde, dezbateri publice şi mass-media, cu participarea unor profesori, istorici, 
oameni politici, jurnalişti şi actori ai societăţii civile din statele respective.  

O altă fază a proiectului a implicat organizarea unor ateliere de lucru pentru 
formarea iniţială a trainerilor şi ulterior pentru formarea profesorilor. Scopul aces-
tora din urmă a fost diseminarea noilor materiale didactice şi metodologii, dar nu în 
ultimul rând încurajarea profesorilor în efortul lor de a utiliza aceste materiale în 
clasă. 

 

I.5. REACŢII ÎMPOTRIVA REVIZUIRII ISTORIEI 
 

Din păcate însă reacţiile nu au fost dintre cele mai favorabile. Printre 
atitudinile cele mai adverse provocate de lansarea manualelor în circuitul 
educaţional au fost cele ale Greciei şi Serbiei. Atacurile au pornit de la aceleași 
premise, mai exact erau provocate de ideile și fundamentele metodologice ale 
proiectului, fiind concentrate pe trei aspecte: posibilitatea colaborării între istoricii 
din Balcani, abordarea comparatistă şi multiperspectivismul în prezentarea 
evenimentelor istorice. Printre cele mai grave consecinţe s-au înregistrat în Serbia, 
ne referim la consecinţe politice, aici directorul editurii care a publicat manualele 
fiind demis, editura aflându-se în subordinea Ministerului Educaţiei39. 

Cele mai frecvente acuzaţii aduse manualelor şi implicit autorilor acestora 
au fost cea de conspiraţie supranaţională, cu scopul recreării statelor multinaţionale 
în Balcani. De exemplu, în Croaţia a fost declanşată teama că aceste manuale ar 
putea fi o încercare de restaurare a fostei Iugoslavii, iar în Grecia, de  restaurare a 
Imperiului Otoman40. De asemenea au fost combătute abordările comparatiste care 
presupuneau compararea propriei naţiuni cu altele, ceea ce altera conceptul 
unicităţii propriei naţiuni, subliniind că accentuează suferinţa altor popoare şi o 
minimalizează pe cea proprie. S-a constatat o preocupare intensă în statele în care 
au fost publicate manualele, pentru numărarea surselor din propria ţară şi pentru 
cuantificarea spaţiului acordat istoriei propriei ţări. Astfel, una dintre acuzaţiile 
generale a fost selecţia tendenţioasă a surselor şi acordarea unui spaţiu restrâns 
evenimentelor importante ale propriei istorii naţionale, în favoarea unor episoade 
istorice din trecutul statelor vecine. În plus, multiperpectivismul a fost interpretat 
drept un atac la adresa adevărului istoric, fiind preferată în tratarea evenimentelor 
istorice abordarea autoritaristă conform căreia există un singur adevăr istoric, 
abordare care însă nu încurajează dezbaterile, diversitatea opiniilor, interpretările41. 

                                                            
39 Dubravka Stojanovik, op.cit., p. 158. 
40 Ibidem, p. 159. 
41 Ibidem, p. 160. 
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Toate aceste reacţii dovedesc existenţa unei matrici ideologice, care modelează 
conştiinţa istorică şi naţională într-un sens autoritarist, etnocentric, reluctant faţă de 
ceea ce este străin, diferit, mai ales dacă e vorba de vecini şi care preferă retragerea 
într-o imagine idilică asupra trecutului42 şi evitarea creării unei relaţii pentru viitor.  

Dificultăţile nu vin însă din detectarea acestor probleme, ci din găsirea 
unor soluţii comune. Scrierea istoriei în aceeaşi manieră în toate ţările este o iluzie, 
chiar şi în cazul unor ţări care nu au un trecut conflictual, ceea ce nu e cazul 
statelor din Balcani. Chestiunea este atât de delicată încât simpla expresie de 
rescriere a istoriei este considerată trădare naţională, în statele balcanice43. 

 

I.6. CONCLUZII 
 

Pe parcursul celor 12 ani de activitate, specialiştii implicaţi în cadrul 
Proiectului pentru o Istorie Comună au formulat o serie de soluţii tehnice şi 
metodologice pentru îmbunătăţirea literaturii didactice balcanice. Dintre acestea, 
cea mai simplă şi mai invocată soluţie a fost cea a organizării unor seminarii 
practice, cu participarea unui număr mare de profesori din toată regiunea, care 
treptat să ducă la formarea unei reţele internaționale de traineri, pentru pregătirea 
ulterioară a profesorilor, la nivel naţional şi local. De asemenea s-a propus crearea 
unei baze de date, formată din colecţii de materiale didactice, care să cuprindă 
documente din mai multe state, în limbi naţionale şi care să poată fi folosită în toate 
statele din regiune. Pentru succesul acestor măsuri este necesar ca, Comitetul 
pentru Predarea Istoriei să devină un organism permanent, aflat în colaborare cu 
ministerele educaţiei din statele balcanice, pentru a fi garantată implicarea unui 
număr cât mai mare de profesori la aceste seminarii şi utilizarea acestor baze de 
date internaţionale în procesul educaţional44. Luminiţia Murgescu subliniază faptul 
că dificultăţile materiale sunt un obstacol major în acest sens, întrucât diminuează 
considerabil entuziasmul de a participa la aceste traininguri45. În căutarea unei 
soluţii ea invocă afirmaţia lui Alois Ecker, conform căreia situaţia materială a 
cadrelor didactice este o precondiţie, pentru orice reformă a sistemului 
educaţional46, subliniind prin urmare necesitatea unei presiuni internaţionale asupra 
guvernelor naţionale în scopul unei ameliorări în acest sens47. 

                                                            
42 Ibidem, p. 161. 
43 Emilija Simoska, op. cit., p. 101. 
44 Bozo Repe, „The Situation Regarding History Textbooks in SEE”, în Christina Koulouri (coord.), 
Clio in the Balkans..., p. 92. 
45 Mirela Luminiţa Murgescu, „Rewriting school textbooks…”, p. 100. 
46 Alois Ecker, Andrea Pühringer, First Comments on the National Reports as Regards the Didactic Po-
tential of the Projects Described, 1999,  http://www-gewi.kfunigraz.ac.at., accesat la 1 octombrie 2010. 
47 Mirela Luminiţa Murgescu, „Rewriting school textbooks…”, p. 101. 



Călin Felezeu, Adriana Cupcea 23 
 

 

Ca o contrapondere la una dintre cele mai grave probleme ale manuaelor 
de istorie balcanice, etnocentrismul, specialiştii Proiectului pentru o Istorie 
Comună au propus abordarea multiperspectivistă, însoţită de explicaţia, că atât 
profesorii cât şi elevii trebuie să înţeleagă că există mai multe interpretări asupra 
unui eveniment, asupra unui fenomen, interpretări care trebuie să aibă un statut 
egal, atâta timp cât sunt rezultatul unei munci ştiinţifice oneste, bazate pe surse 
istorice48. Luminiţa Murgescu, discutând pe marginea predării unei istorii non-
conflictuale şi propunând extinderea spaţiului acordat istoriei regionale în 
economia curriculei şi a manualelor şcolare, subliniază că această istorie nu trebuie 
să cuprindă doar aspecte comune, ci de asemenea să sublinieze şi diversitatea, 
multiculturalitatea regiunii49. O asemenea evoluţie înspre pluralitate, presupune o 
schimbare şi în conţinuturile istoriei predate, mai exact diminuarea spaţiului 
acordat istoriei politice şi militare, în favoarea istoriei economice, sociale şi 
culturale. O asemenea abordare a istoriei are capacitatea, în timp, de a accentua 
interacţiunile culturale şi influenţele mutuale din regiune, contribuind în acest fel la 
reducerea stereotipurilor dihotomice, etnocentriste, care caracterizează literatura 
didactică balcanică, din perioada post-comunistă.   

Pentru succesul pe termen lung al unei revizuiri, în acord cu aceste criterii 
există câteva condiţii sine qua non, care ţin nu doar de analiza teoretică, dar şi de 
practica politică şi academică din fiecare stat balcanic. Printre acestea se numără 
voinţa politică în sensul unor transformări în domeniul politicilor educaţionale, 
angajamentul organizaţiilor internaţionale de a sprijini, promova şi monitoriza 
schimbările din sistemele educaţionale, alături de dorinţa şi abilitatea unui grup 
academic de a pregăti schimbarea din punct de vedere ştiinţific şi de a o 
implementa. 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                            
48 Neven Budak, „The Culture of Dialogue”, în Christina Koulouri (coord.), Clio in the Balkans..., p. 35. 
49  Mirela Luminiţa Murgescu, „Suggestions for the Teaching of a Non-Conflictual History”, în 
Ibidem, pp. 81-87. 





 

 

 
CAPITOLUL II. 

EVOLUŢIA MANUALELOR DE ISTORIE DIN ROMÂNIA 
DUPĂ CĂDEREA COMUNISMULUI 

 
Evoluția manualelor după căderea regimului comunist nu poate fi disociată 

de situaţia manualelor şcolare în perioada anterioară, a anilor comunismului şi 
implicit de restructurările istoriografice, din această perioadă, reflectate şi în textele 
didactice. 

Situația manualelor şcolare, moștenită din perioada comunismului exem-
plifică viziunea unui sistem educațional în serviciul statului50 şi a subordonării 
ştiinţelor socio-umane intereselor de partid.51 În acest context, istoria constituie cel 
mai ilustrativ exemplu de manipulare a scrierii unei știinte umaniste și a predării ei 
în instituțiile de învățământ, în scopul utilizării ei ca instrument pentru socializarea 
politică şi legitimarea regimului52. La nivelul societăţii şi individului acest lucru 
însemna expunerea la valorile şi interpretările unice ale istoriei, sancţionate de elita 
comunistă şi difuzate prin intermediul manualelor unice, instituite prin Legea 
Educaţiei din 1948. 

 

II.1. TEMELE ISTORIEI ÎN PERIOADA COMUNISMULUI 
INTERNAȚIONALIST: 1944-1965 
 

Şcoala socialistă subliniază accentuarea conştiinţei sociale a elevilor, în 
sensul însuşirii de către elevi a principalelor noţiuni (lupta de clasă, exploataţi-
exploatatori, proprietate privată-proprietate colectivă), folosite în explicarea 
conceptului de sistem socialist ca finalitate inevitabilă a istoriei53. Controlul asupra 
istoriei nu a fost unul uniform pe parcursul celor 45 de ani de comunism, ci 
dimpotrivă a constituit un proces sinuos, suprapus şi subordonat schimbărilor de 
accente ideologice ale puterii.   

                                                            
50 Anamaria Dutceac Segesten, „History Textbooks in the Balkans: Representations and Conflict”,  în  
Johanna Lindbladh (coord.),  The Poetics of Memory in Post-Totalitarian Narration, The Center for 
European Studies at Lund University, Lund, 2008, p. 142. 
51 Keith Hitchins, „Historiography of the Countries of Eastern Europe”, în The American Historical 
Review, Vol. 97, nr. 4, 1992, p. 1081. 
52  Monica Ciobanu, „Teaching History and Building a Deocratic Future. Reflections from Post-
Communist Romania”, în Democracy and Education, Vol. 17, nr. 3,  2008, p. 58. 
53 Mirela Luminiţa Murgescu, „What it takes being a Romanian? Identity, National Memory and 
History Schoolbooks in Romania(19th-20th Centuries) “, în History and Culture of South Eastern 
Europe, Slavica Verlag Kovač, München, 1999, p. 103. 
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Astfel, concentrarea în primii ani ai comunismului asupra dimensiunii 
sociale a fenomenelor istorice, crearea unei conştiinţe sociale generaţiilor de elevi, 
răspundea nevoii imperative de adaptare la noile cerinţe ale doctrinei marxiste a 
materialismului istoric, de creare a patriosmului socialist și a internaționalismului 
proletar. Noua istorie marxistă, în fond stalinistă, s-a reflectat în planul literaturii 
didactice istorice prin abandonarea ideii naţionale ca fir conducător al naraţiunii 
istorice şi înlocuirea ei cu spiritul internaţionalist54, adică prosovietic. În practică, 
acest model a însemnat în primul rând accentuarea elementului slav în formarea 
poporului român şi a limbii române, corelată cu exagerarea atenţiei acordate 
relaţiilor româno-ruse în istoria României şi a rolului pozitiv avut în istoria 
naţională de Uniunea Sovietică, care este prezentată ca o sursă permanentă de 
sprijin benevol pentru poporul român, de-a lungul secolelor55. Din acelaşi registru 
face parte accentuarea mişcărilor sociale ale clasei muncitoare, unitatea luptei de 
clasă împotriva clasei exploatatoare, manualele îndeplinindu-şi în acest fel 
misiunea de a demonstra noilor generaţii rolul important jucat de mase in istorie56. 
Din această perspectivă, eroi tradiționali ca Mihai Viteazul sau Ştefan cel Mare nu 
apar particularizaţi, ci subordonați ca individualităţi, luptei maselor, astfel încât ei 
apar doar ca nişte mijlocitori ai unei lupte duse în numele maselor, din sânul cărora 
s-au ridicat şi cu care se identifică, se confundă ca origini şi obiective. Eroii 
concurau cu masele și partidul, al căror rol prevala în istorie57. 

 

II.2. TEMELE ISTORIEI ÎN PERIOADA COMUNISMULUI 
NAȚIONALIST: 1965-1989 
 

Schimbările istoriografice care au intervenit către sfârşitul deceniului 
1950-1960, au reflectat în mod evident modificările ideologice ale discursului 
comunist, care în această perioadă revine la valorile naţionale. Anii 1965-1989 
reflectă dezvoltarea înspre comunismul naţionalist, doctrina promovată de 
Ceauşescu, în această perioadă. Ca o contracarare a perioadei anterioare, se 
constată în această perioadă o diminuare a elementului slav în textile didactice, 
înlocuit cu o altă coordonată principală, aceea a excepţionalismului României, 
prezentată ca unul dintre cele mai vechi state din Europa, cu un rol special în 

                                                            
54 Lucian Boia, Istorie şi mit în conştiinţa românească, Humanitas, Bucureşti, 2000, p. 109. 
55 Mirela Luminiţa Murgescu, în studiul său „What it takes being a Romanian?...” citează câteva 
titluri în acest sens ( Statul Kiev şi importanţa sa pentru ţara noastră sau ajutorul primit din partea 
Rusiei în lupta Ţărilor Române pentru independenţă, în secolul al XVIII-lea), utilizând ca sursă 
Istoria RPR. Manual pentru clasa a IV-a elementară, Bucureşti, 1953, p. 18. 
56 Mirela Luminiţa Murgescu, „What it takes being a Romanian?....”, p. 106. 
57 Ibidem. 
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lume58. În acest context, istoria naţională devine o succesiune de fapte glorioase, de 
mari înfăptuiri, care culminau cu victoria Partidului Comunist şi a leadershipului 
lui Ceauşescu, descris ca o epocă de aur59.  

Principalele teme ale perioadei au fost originile daco-romane, continui-
tatea, lupta pentru independenţă, rolul jucat în apărarea Europei, victimizarea 
românilor supuşi adversităţii celorlalţi60. Eroii naţionali au început să îşi recâştige 
în această perioadă imaginile tradiţionale, fiind introdusă în panteonul original o 
serie de noi eroi, lideri ai ţărănimii dar şi lideri comunişti. Începând cu anii ’70, 
odată cu exacerbarea cultului personalităţii liderului, trecutul este instrumentalizat 
în scopul trimumfalizării prezentului, astfel că Nicolae Ceauşescu este prezentat de 
propaganda oficială ca o încununare a unui şir lung de eroi naţionali, care au lupat 
pentru măreția patriei și pentru bunăstarea poporului61. Prezentat adesea în ipostaze 
alături de personalităţi istorice ca Decebal sau Mircea cel Bătrân, avea loc 
reiterarea modelului paternalist al secolului al XIX-lea62. Preluarea şi amplificarea 
mitologiei naţionale din secolul al XIX-lea, chiar dacă într-un sens denaturat, a 
conferit regimului credibilitate şi legitimitate, iar dictatorului o aură de patriotism. 
Mitologia istorică acumulată în această perioadă a supravieţuit regimului comunist, 
datorită căruia o mentalitate istorică depăşită de mult în Europa occidentală a 
continuat să predomine cultura şi societatea românească63 şi după 1989. 

 

II.3. EVOLUŢIA MANUALELOR DE ISTORIE DUPĂ 1990 
 

Având în vedere caracterul centralizat atât din punct de vedere adminis-
trativ dar şi al conţinuturilor, reforma sistemului educaţional a devenit o prioritate 
în primii ani după căderea regimului comunist. Aceşti ani au reprezentat o perioadă 
axată asupra ideii de deideologizare, eliminării orientării ideologice marxiste a 
programelor şi a manualelor şcolare, a problemelor politice şi subiectelor 
îndoctrinante din şcoală64. Din această perspectivă, ştiinţele umaniste au fost cele 
mai vizate, iar predarea istoriei a reprezentat o problemă spinoasă, tocmai datorită 
capacităţii sale în construirea identităţii şi conştiinţei naţionale65.  

                                                            
58 Monica Ciobanu, op.cit., p. 59. 
59 Ibidem. 
60 Lucian Boia, op.cit., p. 126. 
61 Mirela Luminiţa Murgescu, „What it takes being a Romanian?....”, p. 110. 
62 Ibidem. 
63 Lucian Boia, op.cit., p. 126.  
64 Simona Velea, Petre Botnariuc, Education Reform  in Romania during the last 12 years. Working 
Paper for the Summer University, CEU, Hungary, Education Policy Course, July 1-12, 2002,  p. 8, 
http://www.see-educoop.net/education_in/pdf/educ_reform_rom_during_last_twelve_years-rom-enl-
t05.pdf, accessat la 22 februarie 2011. 
65 Speranţa Dumitru Nalin, „History Teaching in Romania”, în Diogenes, nr. 194, Vol. 49/2,  2002, p. 40. 



28 O perspectivă comparativă a imaginii otomanului în manualele de istorie din România și Bosnia…  
 

 

În ceea ce priveşte strict evoluţia manualelor şcolare, aceasta a fost strâns 
legată de procesul de reformă al sistemului educaţional, aspect în care România a 
urmat îndeaproape modelul clasic al dezvoltării societăţilor pluraliste postcomu-
niste. 

 

II.4. ETAPELE REFORMĂRII MANUALELOR DE ISTORIE 
 

Imediat după ’89 nu au existat anumite politici specifice care să coordo-
neze reformarea manualelor. Acest lucru a determinat ca într-o primă etapă să se 
recurgă în domeniul predării istoriei la retipărirea unui manual conceput la 
începutul anilor ‘4066, conceput de P.P. Panaitescu. A fost o decizie a Ministerului 
Educaţiei din acea perioadă, ce trebuie privită ca o reflecție la nevoia 
compensatorie a societăţii româneşti postcomuniste de evadare din trecutul 
comunist şi de plasare într-o epocă, care să îi redea demnitatea naţională. Mirela 
Luminiţa Murgescu interpretează republicarea acestui manual ca o formă de 
raportare la memoria naţională autentică şi de contrapunere a acesteia, celei 
pervertite de anii comunismului67.  

Deşi în cele din urmă experimentul acestui manual a eşuat ca urmare a 
opoziţiei unei părţi a opiniei publice de a renunţa la 50 de ani de istorie şi de 
istoriografie, acţiunea a fost reprezentativă pentru încercarea de revenire a 
societăţii româneşti la naţionalismul interbelic, ca o contrapondere la moştenirea 
comunistă68.  

Prin urmare, ca o primă etapă a procesului de restructurare a manualelor 
școlare s-a hotârât ca până la elaborarea unor noi manuale să fie cosmetizate cele 
vechi. Acest lucru a însemnat de fapt retipărirea manualelor folosite în perioada 
comunistă, dar cu eliminarea capitolelor şi elementelor profund impregnate de 
ideologia comunistă. Această perioadă se distinge ca o fază iniţială sau recupe-
ratorie, focalizată pe dezideologizare şi pe deblocare legislativă, fază care s-a 
dovedit însă prea puţin constructivă69. 

Conform unei periodizări făcute de Mirela Luminiţa Murgescu, o altă etapă 
în procesul de reformare a manualelor de istorie au fost anii 1991-1992, când au 
fost publicate manuale noi pentru istoria românilor, atât pentru ciclul gimnazial cât 

                                                            
66 Mirela Luminiţa Murgescu, Istoria din ghiozdan. Memorie şi manuale şcolare în România anilor 
1990, Dominor, Bucureşti, 2004, p. 12. 
67 Ibidem. 
68 Revenirea la ideile perioadei interbelice au reprezentat un fenomen caracteristic societăţilor est-
europene postcomuniste, semnalat şi discutat în literatura de specialitate (pentru România vezi Irina 
Culic, Constantin Iordachi, Razvan Pârâian). 
69 Carmen Creţu, Şcoala la răscruce. Schimbare şi continuitate în curriculum. Studiu de impact, 
Polirom, Iaşi, http://www.scribd.com/doc/15771186/Impact-Curriculum, accesat la 16 februarie 2011. 
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şi liceal, caracterizate printr-o încărcare informaţională, care ignora raportul 
capacităţi-vârstă al elevului. Excesului de detalii şi date istorice a acestor noi 
manuale, care mascau esenţialul 70  se adaugă focalizarea asupra conţinutului 
prezentat sub forma ideilor de-a gata, puţin sistematizat, cu surse istorice ce 
reprezentau argumente de autoritate71. Transmiţând o viziune asupra istoriei, cu 
pretenţie de supremaţie, aceste manuale au eşuat în ceea ce priveşte capacitatea 
implicării elevilor în investigarea trecutului. 

Un aspect care nu poate fi omis dintr-o asemenea analiză este contextul 
socio-politic al momentului în care au fost concepute şi publicate aceste prime noi 
manuale, context al deideologizării tuturor palierelor vieţii: social, economic, 
politic şi cultural. Astfel după ’89, manualele au putut fi folosite pentru cuantificare 
sau verificarea inflenţelor ideologiei comuniste. De aceea, ele pot fi privite şi 
interpretate ca un efort de a produce o istorie cât mai detaliată, neutră şi aseptică. 
Aceste calităţi ce ar fi conferit manualului garanţia de corectitudine şi seriozitate, 
protejându-l de posibile atacuri şi acuze de partizanat politic sau lipsă de 
patriotism72. 

Din punct de vedere al aspectului estetic principalele caracteristici ale 
manualelor folosite în primii ani după revoluţie au fost aceleași dinainte de 
revolutie, dar fără chipul lui Ceauşescu la începutul fiecărui manual, element 
obligatoriu înainte, aglomerate, scrise cu litere mici, pe hârtie de proastă calitate, 
tipărite într-o singură culoare, pe hârtie de calitate inferioară, prin urmare nu foarte 
atractive şi dificil de citit73. 

Din punct de vedere administrativ, anii 1990-1995 sunt consideraţi o etapă 
unitară a pregătirii reformei, conturată în mare parte de exigenţele contractuale ale 
împrumuturilor de la Banca Mondială şi de cele legate de primirea fondurilor 
nerambursabile de la Uniunea Europeană. A fost o perioadă de multiplicare a 
alternativelor legislative, instituţionale şi sistemice, de conţinut şi metodologice, în 
care s-au confruntat inerţiile conservatoare cu iniţiativele reformatoare radicale. 
Această fază s-a finalizat cu adoptarea Legii învăţământului din 1995. Prin urmare, 
de-abia după acest an, un organism special creat, Consiliul Naţional pentru 
aprobarea Manualelor a coordonat tranziția la manualele alternative, multiple74. 
Acest an a marcat începutul introducerii efective a manualelor de istorie alternative 

                                                            
70 Călin Felezeu, op.cit., p. 72. 
71 Laura Căpiţă, Carol Căpiţă, Tendinţe în didactica istoriei, Ed. Paralela 45, Piteşti, 2005,  p. 59.  
72 Mirela Luminita Murgescu, Istoria din ghiozdan…, p. 13. 
73  Doina-Olga Ştefănescu, Alexandra Florea, Cristiana Petru, Andra Maria Roescu, 20 Years Of 
School Textbooks’ History In Romania (1989-2009), p. 3, http://www.historyonline.eu/userfiles/ 
Essay%20NSPSPA%20-%20RO%20-%20English.pdf, accesat la 14 decembrie 2010. 
74 Ibidem, p. 2. 
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în şcoli. Acest proces a fost precedat de reînnoirea programei, la început pentru 
şcoala elementară şi gimnaziu, aşa cum s-a prevăzut în faza iniţială, iar din 1999 au 
fost introduse şi în ciclul liceal. De altfel, perioada imediat următoare, 1996-2000, 
a însemnat faza de amploare şi accelerată a reformei curriculare, fază care a marcat 
implementarea noului Curricul-um Naţional și editarea manualelor alternative. 

Studiul istoriei începea în clasa a patra a şcolii primare, continuând pe tot 
parcursul învăţământului obligatoriu, până în clasa a XII-a, ultimul nivel al ciclului 
de învăţământ secundar. În clasa a IV-a, a VIII-a şi a XII-a studiul se concentrează 
asupra istoriei naţionale, în vreme ce în restul claselor (V-VII şi IX-XI), istoria 
naţională este prezentată în paralel (integrat) cu cea regională şi universală75. 

 
II.5. PROBLEME PUSE DE MANUALELE ALTERNATIVE. 

EPISODUL MANUALULUI DE LA CLUJ 
 

Apariţia manualelor alternative a reprezentat un salt calitativ al eforturilor 
didactice76, dar ca orice proces de tranziţie a pus o serie de probleme. Punctul 
culminant al acestui proces complex l-a constituit anul 1999, când a avut loc o 
competiţie pentru scrierea manualelor şcolare, pe baza Curriculum-ului revizuit, 
aprobat de Ministerul Educației Naționale. La sfârşitul acestui proces, cinci 
manuale de istorie a României pentru clasa a XII-a, pregătite de echipe de lucru 
provenind din diferite universiţăţi din România au primit aprobarea Ministerului 
Educației Naționale și au fost tipărite pentru anul școlar 1999-2000. Printre cele 
cinci manuale, cel de la Universitatea Babeş-Bolyai, stârneşte prin abordarea 
propusă, cele mai mari controverse 77 . Retrospectiva asupra acestui episod din 
istoria recentă a reformei manualelor şcolare este ilustrativă pentru confruntarea 
dintre forţele tradiţionaliste şi cele reformiste, care a caracterizat procesul de 
reformă a educaţiei. Criticile asupra manualului au fost iniţiate din zona politicului, 
de unde au reverberat apoi înspre mass-media şi mediul istoric. Departe de 
viziunea conservatoare asupra istorei naționale şi bazat pe interpretarea nouă a lui 
Benedict Andreson78 asupra originii şi răspândirii naţionalismului, manualul s-a 
confruntat cu acuzaţia de ameninţare la adresa identităţii româneşti.  

                                                            
75 Jean Damascène Gasanabo, Fostering Peaceful Co-Existence through Analysis and Revision of 
History Curricula and Textbooks in Southeast Europe. Preliminary Stocktaking Report, 2006, p. 47, 
http://unesdoc.unesco.org/images/0015/001514/151474e.pdf, accesat la 23 mai  2011. 
76 Călin Felezeu, op.cit., p. 71. 
77 Constantin Iordachi, „Entangled History: Re-Writing the History of Eastern and Southeastern 
Europe from a Relational Perspective”, în Études Européennes, nr. 4, 2004,  p. 8. 
78  Irina Culic, „Re-Writing the History of Romania after the Fall of Communism”, în History 
Compass, nr. 3, 2005, p.14. Andreson a elaborat o explicatie constructivista cu privire la originea şi 
răspândirea naţionalismului, sustinând că toate comunităţile mari sunt imaginate. 
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Pornind de la argumentul unor detalii de conţinut au fost elaborate acuzaţii 
mult mai particularizate, regăsite în moţiunea depusă împotriva manualului în 
cauză, în noiembrie 1999. Principalele acuzaţii emanate dinspre sfera politică şi 
preluate apoi în mass-media au fost: demistificarea forţată şi impunerea importanţei 
imaginarului, distorsionarea realităţilor istorice prin diminuarea semnificaţiei lor 
sau prin omiterea lor voluntară, subaprecierea şi chiar ignorarea unor personaje 
istorice, politizarea unor evenimente istorice79.  

Astfel treptat, totul s-a transformat într-un criticism îndreptat înspre agenda 
de reformare a sistemului educaţional din România, promovată de Ministerul 
Educaţiei Naţionale 80 . Răspunsul acestuia a evitat orice referire la conţinutul 
istoric, a apărat toate cele cinci manuale ca întreg, afirmând că sunt expresia 
energiei şi ideilor românești. În opinia sa, istoricii erau singurii care aveau dreptul 
să scrie manuale şi să participe într-o dezbatere pe marginea acestora. Se considera 
că amestecul dintre munca istoricilor şi politică este o formă de cenzură 
contraproductivă în termeni educaţionali şi incorectă din punct de vedere politic81.   

La rândul ei, lumea istoricilor apărea divizată, poate chiar dihotomică, deşi 
unii susţinători ai manualului recunoşteau alături de elementele pozitive şi erori. Se 
poate spune însă, că de o parte se aflau grupurile istoricilor care considerau 
manualul un model novator de predare a istoriei, bazat pe problematizarea şi 
dezbaterea ideilor, în detrimentul prezentării simpliste a informaţiei de tip 
evenimenţial82. De cealaltă parte s-au situat istorici care erau de părere că manualul 
transmite elevilor o viziune distorsionată asupra istoriei, prin abordarea sa 
identitară, considerată mimetism al unor curente manifestate în Occident, fără a fi 
măcar majoritare83. 

Disputa a dezvăluit faptul că spaţiul public, clasa politică şi o parte a 
mediului istoric sunt dominate de înţelegerea primordialistă a naţiunii, de 
interpretarea triumfalistă a formării statului-națiune român. Această viziune 
etnocentristă s-a lovit de istoricii care experimentau noile abordări și metodologii, 
într-un câmp, care a reverberat în spațiul public - manualele de istorie84. 

Alături de consensul naţionalist al opiniei publice, disputa dovedea 
importanța istoriei în construirea identității naționale și totodată faptul că istoricii 
își pierduseră monopolul asupra scrisului istoric, având o contribuție modestă la 
formarea opiniei publice.  

                                                            
79 Speranţa Dumitru Nalin, op.cit., pp. 43-44. 
80 Constantin Iordachi, op.cit., p. 12.  
81 Speranţa Dumitru Nalin, op.cit.,  p. 44. 
82 Mirela Luminiţa Murgescu, op.cit., p. 135. 
83 Ibidem, p. 136. 
84 Irina Culic, op.cit., p. 13. 
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II.6. IMPLICAŢIILE ISTORIOGRAFICE ALE EPISODULUI  
 

Din punct de vedere istoriografic disputa manualului a dovedit că în cadrul 
ambelor tendinţe configurate după ’89, autohtonistă şi occidentalistă, naţiunea 
continua să fie elementul pivot al agendelor de cercetare istorice şi al discursurilor 
istorice. Deosebirile constau în opiniile diferite asupra acestui subiect major. Pe de 
o parte, autohtoniștii promovau discursuri care proiectează formarea, existența, 
legitimitatea, unitatea și identitatea românilor în spațiul vechii Dacii, iar 
occidentaliştii încercau să decripteze procesul de creare a identității naționale, de 
creare a națiunii și statului, prin interacțiuni sociale, economice, politice, complexe 
și prin dezvoltarea unor structuri culturale în zone mai largi sau mai mici85. Prin 
urmare, confruntările, divergenţele de opinii existau, însă în cadrul unui câmp 
restrâns. Intensificarea naţionalismului etnic, alături de procesul suprastatal de 
integrare europeană şi contactul cu istoricii occidentali au influenţat atât 
autohtoniștii cât şi occidentaliștii, care au început să utilizeze şi să argumenteze noi 
metode, în reconstruirea istoriei formării națiunii și a statului român86. Discuţia, 
deşi de prisos la o primă vedere, este importantă într-o analiză strictă asupra 
manualelor de istorie, pentru decriptarea ulterioară a principalelor caracteristici ale 
conţinuturilor manualelor, ce nu pot fi separate de scrisul istoric ştiinţific. Din 
această perspectivă, de menţionat este opinia unor specialişti, istorici şi sociologi, 
care subliniază că acest etnocentrism este expresia întoarcerii la discursul 
naţionalist al perioadei interbelice87. Ei sunt de părere că bazarea pe tradiţie a 
reprodus numeroase piedici tradiționale în scrisul istoric din România, ca absența 
dezbaterilor teoretice, a dialogului interdisciplinar 88 , percepția primordialistă 
asupra etnicității și legătura strânsă între istoriografie și puterea politică89. 

Plasarea antecomunistă nu descifrează însă în totalitate sursele etnocen-
trismului istoriografic postcomunist. Prezenţa acestei caracteristici istoriografice 
trebuie înţeleasă şi în relaţie cu evoluţia protocronistă a anilior ’70, ’80 ai 
istoriografiei comuniste. Bogdan Murgescu consideră că această evoluţie a avut loc 
pe fondul pregătit de istoriografia naţionalistă a secolului al XIX-lea, manifestată în 
perioada interbelică printr-un mod simplist de prezentare a istoriei naţionale90. 
Tocmai acest nivel elementar de predare a istoriei proprii a făcut ca unele dintre 

                                                            
85  Ibidem, p. 4. 
86  Ibidem, p. 6; Catherine Verdery, Compromis şi rezistenţă, Cultura română sub Ceauşescu, 
Humanitas, Bucureşti, 1994. 
87 Alexandru Zub, Discurs istoric şi tranziţie, Institutul European, Iaşi, 1998. 
88 Bogdan Murgescu, A fi istoric în anul 2000, All Educaţional, Bucureşti, 2000, p. 46. 
89 Constantin Iordachi, „In search of a usable past: The question of national identity in Romanian 
studies, 1990–2000,” în East European Politics and Societies, Vol. 17, nr. 3, 2003, p. 450. 
90 Bogdan Murgescu, op.cit., p. 37. 
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elementele vehiculate în metatextul discursului istoric, cum ar fi ideea că românii 
sunt un popor excepţional, adică românocentrismul, să persiste şi după 198991. 
Ideea s-a perpetuat nu doar la nivelul mentalului social ci şi la nivelul mediului 
istoric ştiinţific. Prin intermediul autorilor manualelor de istorie, proveniţi din acest 
mediu, s-a propagat implicit la nivelul textelor didactice. Prin urmare, episodul 
manualului este simptomatic pentru concepţia postdecembristă asupra istoriei. În 
anul 1999, anul desfăşurării acestui fragment al evoluţiei manualelor de istorie, 
versiunea etnonaţionalistă părea una cronică şi ireversibilă, întrucât dezbaterea a 
inhibat procesul de reformare a istoriografiei românesti, mulți istorici, chiar și cei 
tineri, concluzionând că publicul nu este pregătit pentru o reformă radicală a 
istoriografiei românești92. 

 

II.7. REFLECȚIILE CONCEPȚIEI ETNOCENTRISTE 
ASUPRA DIDACTICII ISTORIEI 
 

Prezenţa acestei concepţii dominante după 1989 explică o serie de decizii 
de structurare a materiei la nivelul planurilor de învăţământ şi a programelor 
şcolare, care au avut implicaţii pe termen lung asupra conştiinţei istorice93.  

Una dintre aceste decizii se referă la refuzul de studiere integrată a istoriei 
naţionale şi a celei universale. Dezbaterea, iniţiată la începutul anilor ’90 avea nu 
doar implicaţii didactice ci şi ideologice. Ideea a fost respinsă în mediul politic şi 
cel cultural şi percepută în societatea românească ca un atentat la adresa identităţii 
naţionale româneşti, axată în această perioadă pe recuperarea valorilor naţionale 
pervertite de comunism. Optarea pentru compartimentarea obiectului de studiu în 
istorie universală şi istoria românilor a fost definitivată prin Legea Învăţământului 
din 1995, în care se menţionează explicit istoria românilor, ca materie separată de 
studiu94 . Din acelaşi registru al problemelor conceptuale face parte şi discuţia 
aferentă aceleiaşi perioade, istoria românilor versus istoria României. Alegerea nu 
a fost una simplă întrucât cele două sintagme reprezentau opţiuni identitare diferite. 
Varianta Istoria românilor propunea o memorie exclusiv românească, ce aparţinea 
mai mult etnicilor români, pe când Istoria României putea include şi memoria 
celorlalte grupuri etnice, care rămâneau exterioare cursului principal al istoriei 

                                                            
91 Ibidem. 
92 Constantin Iordachi, „Entangled History…”, p. 13; Răzvan Pârâianu, „National Prejudices, Mass 
Media and History Textbooks: The Mitu Controversy”, în Balázs Trencsényi, Dragoş Petrescu, Cristina 
Petrescu, Constantin Iordachi, Zoltán Kántor (coord.), Nation Building and Contested Identities. 
Romanian and Hungarian Case Studies, Regio Books, Polirom, Budapesta-Iaşi,  2001,  p.112. 
93 Mirela Luminiţa Murgescu, Istoria din ghiozdan..., p. 15. 
94 Ibidem, p. 16.  
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naţionale95. Aceeaşi Lege a Învăţământului din 1995 a consacrat prima opţiune, de 
Istoria românilor, şi implicit predarea istoriei în sensul păstrării identităţii naţio-
nale a grupului etnic român. Scopul istoriei, de instrument pentru construirea unei 
memorii a naţiunii civice, care să includă şi minorităţile96, cădea în plan secund.  

În mod evident, conţinuturile manualelor nu au făcut excepţie, ele au 
transmis aceeaşi viziune etnocentrică preponderentă. O dovadă în acest sens sunt 
analizele de text asupra manualelor postcomuniste, care au relevat persistenţa unor 
clişee ca şi continuitatea românească pe acest teritoriu. Clişeele sunt interconectate 
şi se explică, se sprijină unele pe altele. Astfel că afirmarea originilor daco-
romane97 şi legătura organică dintre români şi spaţiul geografic armonios în care 
trăiesc, legitimează aceeaşi continuitate românească. La rândul lor, acest ansamblu 
de clişee alături de victimizarea şi rezistenţa eroică la pericolele externe, contribuie 
la justificarea unuia din miturile fundamentale ale trecutului naţional, ideea unităţii 
româneşti de-a lungul istoriei. De asemenea, adoptarea timpurie a creştinătăţii, 
calităţile deosebite ale etnotipului românesc, curajul, hărnicia, stabilitatea, 
afirmate de galeria de eroi naţionali98 reprezintă elemente ale unei linii didactice 
etnocentrice, încă persistente, însă cu o tendinţă de atenuare în manualele de istorie 
apărute după 2000.   

Etnocentrismul sau românocentrismul a atras după sine o altă caracteristică 
a conţinuturilor manualelor de istorie şi anume militarizarea şi predominanţa 
factologiei în prezentarea istoriei naţionale. Transpusă textelor didactice, această 
trăsătură presupune accentuarea unor războaie, părţi ale istoriei naţionale, în sensul 
transformării lor în instrumente ale glorificării naţiunii, fapt care se opune valorii 
actuale asumate de România, educaţia pentru pace. 

Schema propusă pentru remedierea acestei situaţii conţine recomandări ca: 
suprimarea afirmaţiilor false, exagerate sau ofensatoare despre alte popoare, ceea 
ce presupune implicit abandonarea viziunii etnocentrice în favoarea unui predări a 
istoriei bazate pe valori ca diversitatea şi toleranţa, reducerea istoriei politice şi 
militare în beneficiul istoriei economice, sociale şi culturale şi introducerea 
nivelului local al istoriei, alături de cel statal99 predominant. Toate aceste elemente, 
care ar putea să conducă înspre crearea unei percepţii şi cunoaşteri istorice 
multiperspectiviste, interculturale, bazate pe conceptul de diversitate în sensul de 

                                                            
95 Ibidem, p. 22. 
96 Ibidem, p. 21. 
97 Originile comune sugerează o evoluţie unitară, permanentă şi monolitică. 
98 Mirela Luminiţa Murgescu, Istoria din Ghiozdan…, pp. 22-35., Idem, „Transmiterea de stereotipuri 
şi clişee prin intermediul lecţiilor de istorie”, în Carta Culurală a Europei. Contribuţia României, 
InterGraf, Reşiţa, 2000,  pp. 131-136, Anamaria Dutceac Segesten, op.cit., pp. 144-148. 
99 Idem, Istoria din ghiozdan..., p. 179. 



Călin Felezeu, Adriana Cupcea 35 
 

 

îmbinare a tradiţiei şi inovaţiei, într-un sens constructiv, care să asigure păstrarea 
unicităţii 100 , identităţii proprii, totodată acceptarea interpretărilor multiple şi 
respectul alterităţii în predarea istoriei101. 

Procesul de reformă a manualelor de istorie desfăşurat în perioada post-
comunistă a dovedit capacitatea istoriografiei de a influenţa, de a se reflecta în 
domeniul predării istoriei. Aşa cum sublinia una dintre lucrările de didactica 
istoriei apărute în anii 2000, manualele, într-adevăr trebuie să corespundă nivelului 
atins de ştiinţa istorică102, dar trebuie redactate printr-o strânsă colaborare între 
cadrele didactice secundare şi cele universitare, în spiritul unui efort didactic 
cantonat pe latura  formativ-instructivă şi în scopul modernizării istoriei în şcoala 
românească103. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                            
100 Sorina Paula Bolovan, op. cit., p. 14. 
101 Ibidem, pp. 37-79. 
102 Călin Felezeu, op.cit., p. 72. 
103 Ibidem, p. 74. 





 

 

 
CAPITOLUL III.  

PREDAREA ISTORIEI ÎN BOSNIA ȘI HERŢEGOVINA 
ÎN PERIOADA CONFLICTULUI ŞI POST-CONFLICT 

 

III.1. INTRODUCERE 
 

Analiza manualelor şcolare şi a predării istoriei în Bosnia și Herțegovina 
reprezintă în prezent, pentru specialiştii în istoria educaţiei un subiect sensibil şi 
provocator cu puternice implicaţii politice. Schimbările care au avut loc aici, în 
câmpul manualelor şcolare şi a curriculei şcolare, au fost mai agresive, ca de altfel 
întrega evoluţie post-comunistă a fostei Iugoslavii. Motivul constă tocmai în 
dezvoltarea antagonică a relaţiilor dintre noile state formate, în urma dezmembrării 
Iugoslaviei. Această stare de fapt, corelată cu fenomenul dezideologizării şi 
adoptării principiilor naţionaliste în expunerea didactică a naraţiunii istorice, a 
provocat anumite transformări în procesul de definire a identităţii104. Este vorba 
despre dispariţia sau poate mai exact fragmentarea grupului de referinţă, iugoslav, 
în procesul de autodefinire. Fragmentarea a atras după sine evoluţia conflictuală a 
relaţiilor dintre noile state, întrucât în mare parte, vechiul grup identitar al nostru a 
devenit alteritatea opusă, potrivnică.  
 Pentru a înţelege caracteristicile sistemului educaţional după dezmem-
brarea Iugoslaviei, se impune înţelegerea sa în contextul societăţii iugoslave 
comuniste, perspectivă care poate oferi decriptarea ulterioară a schimbărilor 
culturale, care au determinat turnura dramatică a evenimentelor din anii ’90.  
Autorii Miha Kovac and Mojca Kovac Sebart, de origine slovenă, consideră din 
această perspectivă, că intruziunea în aspecte administrativ-sociale cum ar fi 
procesul de publicare al manualelor şcolare în Iugoslavia comunistă, poate fi mai 
relevant, decât analiza politicii de stat105.  

În Iugoslavia lui Tito, educaţia şi predarea istoriei au jucat un rol important 
în încercarea de a implementa identitatea iugoslavă comună. Sistemul educaţional a 
constituit mecanismul principal prin care s-a urmărit înrădăcinarea în mentalul 
colectiv a unui patriotism iugoslav şi conştientizarea necesităţii formării şi apărării 
Iugoslaviei socialiste. Suportul ideologic în acest sens l-a constituit mitul 

                                                            
104 Pilvi Torsti, „How to deal with a difficult past? History textbooks supporting enemy images in 
post-war Bosnia and Herzegovina”, în Journal of Curriculum Studies, Vol. 39, nr. 1, 2007, p. 77. 
105 Miha Kovak, Mojka Kovak Sebart, „Textbooks at war: a few notes on textbook publishing in 
former Yugoslavia and other communist countries”, în Paradigm, Vol. 2, nr. 6, 2003, 
http://faculty.ed.uiuc.edu.westbury/paradigm, accesat la 24 iunie 2011. 
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rezistenţei partizane anti-fasciste106 a popoarelor Iugoslaviei, în al Doilea Război 
Mondial, mit care a răspuns din punct de vedere ideologic nevoilor politice ale 
regimului comunist. 

Manualele şcolare şi industria de editare a manualelor şcolare au jucat un 
rol important în menţinerea balanţei de putere între republicile Federaţiei 
Iugoslave. Aici, la fel ca în orice altă ţară comunistă, statul a exercitat un control 
strict asupra programelor şcolare şi asupra producţiei de manuale şcolare, fiind 
păstrată regula manualului unic în şcoli, pentru fiecare disciplină. Au existat însă, 
anumite elemente care au particularizat sistemul de învăţământ iugoslav în cadrul 
fostului bloc sovietic. Este vorba despre împărţirea între organismele federale şi 
cele republicane, a responsabilităţii pentru crearea programelor şi a manualelor 
şcolare. Mai exact, majoritatea manualelor şi programelor şcolare erau elaborate la 
nivel republican, şi apoi armonizate de către organismele federale. În plus, în 
Iugoslavia socialistă, nu a existat niciodată o iniţiativă centrală de publicare a 
manualelor, dimpotrivă,  fiind urmată practica diferenţierii şi armonizării progra-
melor şi manualelelor şcolare în concordanţă cu circumstanţele culturale locale. 
Asemenea tendinţe au fost consolidate în 1970, atunci când toate organismele 
federale de învăţământ au fost desfiinţate şi controlul asupra sistemului şcolar a 
fost lăsat complet în mâinile republicilor federale. Raţiunile acestei descentralizări 
nu constă doar în eterogenitatea culturală a federaţiei iugoslave, ci mai ales în 
încercarea comuniştilor iugoslavi de a stopa procesul de liberalizare și de a-şi 
restaura puterea prin redistribuirea ei către autorităţile locale107. 

În această perioadă, manualele de istorie aveau ca scop transmiterea 
conceptului de identitate iugoslavă, alături de accentuarea moştenirii culturale 
separate a grupurilor etnice din cadrul Republicii Federale Iugoslavia. Conform 
politicii lui Tito, de gestionare a relaţiilor etnice, sistemul educaţional iugoslav se 
caracteriza printr-o abordare tolerantă a diferenţelor cuturale şi naţionale108. 

O mare parte a elitei politice iugoslave nu a agreat formula sistemului 
educaţional descentralizat şi a înaintat la mijlocul anilor ’70, o serie de demersuri 
pentru ca cel puţin o parte din programe şi manualele şcolare să fie comune în 
întreaga Iugoslavie. Spre exemplu, pentru predarea istoriei a fost propus un model 
                                                            
106 Pilvi Torsti, Divergent Stories, Convergent Attitudes. A Study on the Presence of History textbooks 
an the Thinking of Youth in Post-War Bosnia and Herzegovina, Kustannus Oy Taifuuni, Helsinki, 
2003, p. 141. 
107 În anii ’60, liberalizarea politică şi economică a societăţii Iugoslave s-a lovit de propriile limite: în 
economie se manifestau puternice tendinţe spre proprietatea privată, în paralel cu cererile de extindere 
a libertăţilor politice şi a autonomiei culturale. 
108 Vladimir Gligorov, Ljubica Strnčević, Institute for Comparative Education. Education in the state 
of Bosnia Hercegovina: Challenges and Prospects, Central and East European Education and 
University Systems. Research in Progress, nr. 4., Viena, 1996,  p. 7. 
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bazat pe principiul concordanţei între conţinutul programelor şi manualelor şcolare 
şi ponderea demografică a fiecărei naţiuni iugoslave. 

Reacţiile republicilor nu au fost unitare, ci dimpotrivă, au dus la divergenţe 
de opinii cauzate de avantajele sau dezavatajele, după caz, ale ponderii scăzute sau 
dominante ale diferitelor naţiuni iugoslave109. În această perioadă şi în situaţia dată, 
întrucât manifestările oponente faţă de linia oficială a partidului nu erau permise, 
sistemul educaţional a fost un câmp surogat pentru discuţiile politice deschise 
despre problemele structurale ale ţării. Divergenţele manifestate în acest domeniu 
pot fi considerate o prefigurare a raţiunilor care au dus la dezmembrarea 
Iugoslaviei în anii ’90, când proiectul de a aduce poporul iugoslav împreună în 
manualele de istorie iugoslave, a eşuat întrucât nu a coincis cu experienţele 
politico-istorice. 

 

III.2. SITUAŢIA POLITICĂ A BOSNIEI ȘI HERȚEGOVINEI 
DUPĂ CĂDEREA COMUNISMULUI 

 
Vallery Perry este de părere că dezintegrarea rapidă a sistemului politic 

iugoslav după 1990 a fost accelerată de condiţiile preexistente, care au constat 
tocmai în caracterul unic al socialismului practicat de Tito, care a asigurat celor 
şase republici iugoslave un grad ridicat de autonomie. Această politică, spune 
Perry, a dus la primatul intereselor locale ale republicilor şi ale grupurilor 
dominante naţionale ale acestora, în detrimentul intereselor statului iugoslav. 
Consecinţa involuntară, dar firească a acestei politici a fost ascensiunea grupurilor 
politice naţionaliste care, având în vedere condiţiile favorizante, şi-au creat 
adevărate baze de putere în propriile republici110. Astfel, după dispariţia cadrului 
socialist, procesul creării de noi state-naţiune, la fel ca în majoritatea celorlalte ţări 
multietnice din Europa de Est, s-a manifestat şi în zona fostei Iugoslavii prin 
încercarea de a stabili suveranitatea asupra unui singur teritoriu, cu frontiere bine 
definite şi cu o naţiune omogenă din punct de vedere etnic, care să constituie 
nucleul unui stat-naţiune. Acest lucru s-a dovedit a fi o forma conflictuală de 
politică, care a dus la procese precum omogenizarea etnică, separarea şi 
diferenţierea între grupuri etntice  sau confruntări armate între noile state, în baza 

                                                            
109 Conform acestui model, istoria slovenă trebuia să reprezinte doar 10% din programă, datorită 
faptului că slovenii  reprezentau doar 10% din populaţia iugoslavă; pentru sârbii care reprezentau cea 
mai mare parte a populaţiei iugoslave, acest model însemna dominaţia culturală a sistemelor şcolare 
pe întreg teritoriul Iugoslaviei. 
110 Valery Perry, Reading, Writing and Reconciliation: Educational Reform in Bosnia Herzegovina. 
Working Paper 18,  European Center for Minority Issues,  Flensburg,  2003,  p. 22. 
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unor litigii teritoriale111.  În 1991, Croaţia şi Slovenia au declarat independenţa faţă 
de Iugoslavia şi au obţinut recunoaşterea din partea comunităţii internaţionale ca 
state independente. Armată Naţională Iugoslavă, controlată de la Belgrad, a 
intervenit pentru a opri aceste secesiuni. Slovenia a experimentat un război scurt de 
11 zile, în timp ce în Croaţia confruntările au durat până la declaraţia de încetare a 
războiului din ianuarie 1992. Următoarea a fost Bosnia, care şi-a declarat indepen-
denţa în aprilie 1992. Fiind cea mai eterogenă din punct de vedere etnic dintre 
republici, constând în croaţi bosniaci, musulmani bosniaci şi sârbi bosniaci, aici 
secesiunea a dus la un război ce a durat trei ani şi jumătate. Ceea ce este important 
în privinţa Bosniei este că elaborarea unui program politic pentru a construi noi 
state omogene din punct de vedere etnic, formate din croaţi şi sârbi în cadrul 
graniţelor istorice a însemnat un program pentru divizarea Bosniei în trei părţi: 
croată, sârbă şi bosniacă (musulmană). Intenţia finală era de a unifica partea croată 
cu Croaţia şi partea sârbă cu Serbia, fapt care a provocat o reacţie de rezistență din 
partea musulmanilor bosniaci. În ansamblu, putem spune că a avut loc o racordare 
instituţională la ţările-mamă: armata, economia, educaţia, cu un sistem şcolar 
similar, inclusiv cu manuale identice112. 

 
 

III.3. EDUCAŢIA ÎN TIMPUL RĂZBOIULUI 
 
Peisajul educaţional al regiunii reflectă schimbările politice şi conflictele 

care au avut loc în această perioadă. Din 1990 până în 1992, programa şcolară a 

devenit din ce în ce mai politizată, în acord cu tendinţele naţionaliste ale celor trei 

grupuri principale din Bosnia și Herţegovina. Clivajele s-au intensificat în timpul 

războiului 1992-1995. La începutul  acestei perioade de conflict era încă în 

funcţiune vechiul sistem educaţional iugoslav unificat, care funcţiona conform 

manualelor concepute pentru fosta Iugoslavie socialistă113. În timpul războiului 

însă, fiecare zonă locală a adoptat propria programă şcolară și propriile manuale 

şcolare. Zonele aflate sub controlul armatei sârbeşti au adoptat manualele şi 

curriculumul din Serbia, iar zonele aflate sub controlul forţelor croate pe cele din 

Croația114. În zonele bosniace a fost iniţiat procesul de concepere a noilor manuale 

și curricula, care au fost introduse abia în 1994-1995, înainte de încetarea 

                                                            
111  Branislava Baranovicé, „History Textbooks in Post-War Bosnia and Herzegovina”, în 
Intercultural Education, Vol. 12, nr. 1, 2001,  p. 14. 
112 Ibidem. 
113 Pilvi Torsti, „Divergent Stories... “, p. 153. 
114 Pilvi Torsti, „How to deal with a difficult past?...... “, p. 78. 
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războiului115. Odată cu începerea războiului, desfăşurarea procesului educaţional a 

fost grav perturbată în întreaga ţară, ca urmare a confruntărilor, deplasărilor masive 

de populaţie şi datorită dificultăţilor economice. În timpul războiului, 60% din şcoli 

au fost deteriorate, distruse sau rechiziţionate în scopuri militare. Un fenomen care 

a caracterizat educaţia în aceşti ani a fost cel al şcolilor de război, care au continuat 

să funcţioneze fie în clădiri ale şcolilor, fie în spaţii improvizate în acest scop - 

pivniţe, case particulare sau restaurante116. Lidija Koulouh-Westin afirmă pe baza 

unor interviuri cu specialişti ai Institutului Pedagogic Republican din Sarajevo, că 

în perioada 1992-1994, programa şcolară a fost redusă cu aproximativ 50%117. 

Standardele referitoare la pregătirea profesională a personalului didactic au suferit 

modificări, în aşa fel încât orice persoană cu studii superioare putea să predea în 

învăţământul primar şi secundar fără o pregătire pedagogică prealabilă118.  

Din această perspectivă, zonele urbane din Bosnia și Herţegovina au avut 

un avantaj față de mediul rural, întrucât în orașe exista un potenţial mai mare de 

persoane educate, care puteau să presteze munca de profesor. Din acest punct de 

vedere, aşezările rurale erau dependente  de mediul urban.  

În ciuda acestor inconveniente, la care s-au adăugat şi reducerea anului 

şcolar şi problema abandonului şcolar, şcoala a reprezentat în anii războiului o 

modalitate de continuare a stării de normalitate119. Un aspect pozitiv al educaţiei în 

această perioadă, constă în adoptarea de către profesori a unor noi metodologii de 

predare în lucrul cu elevii, mai puţin centrate pe profesor, aşa cum fuseseră înainte 

de război120. A fost sugerată de asemenea, crearea unei capacităţi de adaptare a 

profesorilor în perioada războiului, element care poate fi exploatat în eforturile de 

refacere a sistemului educaţional în perioada post-conflict, evident cu condiţia 

indispensabilă a existenţei voinţei politice în acest sens121. 

 

 
 

                                                            
115  Ann Low Beer, „Politics, school textbooks and cultural identity: the struggle in Bosnia and 
Herzegovina”, în Paradigm, Vol. 2, nr. 3, 2001, http://faculty.ed.uiuc.edu/westbury/paradigm/LOW-
BEER.PDF, accesat la 4 mai 2011. 
116 Lidija Kolouh-Westin, „Education and democracy in Bosnia and Herzegovina”, în International 
Journal of Educational Development, nr. 24, 2004, p. 498. 
117 Ibidem. 
118 Ibidem. 
119 Valery Perry, op.cit., p. 23. 
120 Ibidem. 
121 Ibidem, p. 24. 
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III.4. EDUCAŢIA ÎN PERIOADA POST-CONFLICT 
 
Diviziunile politice şi administrative create în timpul războiului au fost 

păstrate în cadrul prevederilor Acordului de la Dayton, Ohio, semnat la 21 
noiembrie 1995, care a pus capăt războiului122. Noul stat al Bosniei și Herțegovinei 
îşi păstra granițele dinaintea perioadei de conflict, dar era divizat în două entităţi: 
Republica Sârbă Bosniacă şi Federaţia Bosnia și Herţegovina. Din punct de vedere 
al organizării administrative Republica Sârbă păstra modelul centralizării, în vreme 
ce Federaţia Bosnia și Herțegovina era divizată în zece cantoane, şapte majoritar 
bosniace şi trei majoritar croate123. 

Noile aranjamente de la Dayton au introdus un mediu destul de diferit în 
comparaţie cu structura dinainte de război din Republica Bosnia și Herţegovina, 
entităţilor fiindu-le acordate puteri extinse în organizarea  chestiunilor  interne. 
Doar anumite aspecte ale politicii formale de stat, cum ar fi relaţiile internaţionale, 
relaţiile cu Banca Centrală sau moneda unică au rămas sub controlul guvernului 
central. Descentralizarea a fost valabilă mai ales în cazul problemelor din sectorul 
social124. Astfel, educaţia a devenit responsabilitatea exclusivă a entităţilor, fapt 
care a consolidat situaţia creată în timpul războiului, a coexistenţei a trei subsis-
teme de învâţământ, pliate pe structura etnică a Federaţiei.  

Prin urmare, deşi exista un minister al educaţiei la nivel central, puterea 
reală de decizie în ceea ce priveşte învăţământul aparţinea ministerelor cantonale, 
în cazul Federaţiei, iar în cazul Republicii Sârbe, propriului minister investit cu 
acest portofoliu. Cantoanele locale nu erau obligate să coopereze între ele cu 
excepţia cazului în care doreau acest lucru. În fapt, educaţia reprezenta un domeniu 
extrem de fragmentat întrucât, în fapt, existau 12 ministere ale educaţiei, cel 
central, cel al Repulicii Serbia şi cele zece ministere ale educaţiei de la nivelul 
cantoanelor. În acest fel se crea situaţia coexistenţei nu doar a trei, ci a 11 sisteme 
de educaţie diferite 125 , într-o ţară cu o populaţie totală de aproximativ patru 
milioane de locuitori126.   

În 1999, un tribunal arbitrar a stabilit statutul districtului Brčko din nord-
estul ţării, de unitate administrativă autonomă, fapt care a însemnat ridicarea 

                                                            
122 Bosnia at the crossroads. Stagnation or integration? Strategic Comments, 1356-7888, Vol. 13, nr. 
1, 2007, p. 1, http://dx.doi.org/10.1080/13567880701374970, accesat la 10 mai 2011. 
123 Pilvi Torsti, „How to deal with a difficult past?... “, p. 78.  
124 Srebren Dizdar, „Post-war Education in Bosnia and Herzegovina 1996-2006”, în Bosnian Studies: 
Journal for Research of Bosnian thought and culture, Vol. 2, nr. 1, 2008, p. 85. 
125 Ann Low Beer, op.cit. 
126 Janine Natalya Clark, „Education in Bosnia-Hercegovina: The Case for Root and Branch Reform”, 
în Journal of Human Rights, Vol. 9, nr. 3, 2010, p. 346.   
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numărului de ministere ale educaţiei la 13127. Numărului mare de ministere se 
adaugă şi problema folosirii mai multor curricula. În 2010, o parte din cantoanele 
Federaţiei urmau curriculum-ul conceput de Institutul pentru Probleme Şcolare din 
Mostar, pe când în altele era în vigoare curriculum-ul editat de ministerul educaţiei, 
de la nivel federal, existând situaţia în care, în acelaşi canton sunt folosite ambele 
curricula, în funcţie de şcoli. Districtul Brčko are propriul său curriculum, iar în 
Republica Sârbă este în vigoare curriculum-ul editat de propriul său minister al 
educaţiei128. 

Singurul punct comun la nivelul întregii Federaţii a fost menţinerea 
structurii ciclurilor de învăţământ: cel primar opt ani, împărțit în două cicluri, de la 
7 la 11 ani și de la 11 la 14 ani, urmat de învăţământul secundar sau gimnazial de 
patru ani, de la 14 la 18 ani129, iar apoi de  învăţământul universitar130. 

În zonele bosniace predarea istoriei în primii ani după război, începea în 
clasa a V-a a şcolii primare, timpul alocat fiind de o oră pe săptămână pe parcursul 
şcolii primare şi de două ore pe săptămână în ciclul secundar. În 1997-1998 în 
zonele croate, predarea istoriei, bazată pe modelul în acest sens al Republicii 
Croate, începea în clasa a V-a a şcolii primare, cu un curriculum identic pentru 
învăţământul primar şi secundar. Curriculum-ul era dedicat în proporţie de aproxi-
mativ 60% istoriei croate şi în proporţie de 40% istoriei universale. În Republica 
Sârbă, în aceeaşi perioadă, 1997-1998, predarea istoriei începea în clasa a V-a a 
şcolii primare şi se baza pe curriculum-ul din Serbia131.  

În plan social, consecinţa acestei politici de descentralizare a educaţiei a 
fost una negativă, în sensul transferării unei abordări etnice a tuturor aspectelor 
vieţii sociale132. 

 

III.5. MANUALELE DE ISTORIE 
 
În Bosnia și Herțegovina fiecare dintre cele trei popoare constituente are 

propria  interpretare preferată asupra istoriei, o evoluţie susţinută în paralel şi din 
punct de vedere istoriografic, printr-o regionalizare a disciplinei, creată din dorinţa 
de a crea istoriografii exclusive133. Astfel, ca şi în timpul războiului viziunea croată 

                                                            
127 Ibidem. Districtul Brčko este parte atât a Federaţiei, dar şi a Republicii Sârbe în acelaşi timp, însă 
niciuna nu îşi poate exercita autoritatea politică asupra acestui disctrict. 
128 Ibidem, pp. 346-347. 
129 http://www.ceebd.co.uk/ceeed/un/bh/boherco.htm, accesat la 9 mai 2011. 
130 Branislava Baranovicé,  op. cit., p. 16. 
131 Jean Damascène Gasanabo, op. cit., pp. 15-16. 
132 Ibidem. 
133  Regionalizarea istoriografiei se referă la dezvoltarea mai multor istoriografii în Bosnia și 
Herţegovina, una a Republicii Serbia, racordată la istorigrafia Belgradului, o alta dezvoltată de croaţii 
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bosniacă este influenţată de cea a Zagrebului, cea sârbă bosniacă evident de a 
Belgradului, în vreme ce cadrul referinţă al musulmanilor bosniaci este diferit, 
întrucât ei nu au un stat înrudit, dar totuşi sunt influenţaţi de musulmanii din afara 
graniţelor Bosniei și Herţegovinei, nu doar în ceea ce priveşte sprijinul financiar, 
programele educaţionale, schemele curriculare, dar şi adoptarea unor valori 
culturale în redefinirea identităţii bosniace musulmane134. Prin urmare, ei au fost 
mai receptivi în mai mare măsură faţă de textele didactice noi, menţinând în acelaşi 
timp un vizibil interes pentru rolul jucat de Imperiul Otoman în modelarea culturii 
Bosniei și Herţegovinei135.  

Pentru a explica evoluţia procesului, lucrările de specialitate apelează la 
analiza unui raport UNESCO, încheiat în august 1999, bazat pe examinarea 
programelor şi manualelor de istorie din Bosnia și Herţegovina136. 

Punând problema viziunii predominante asupra istoriei, raportul subliniază 
predominanţa în programa bosniacă pentru istorie a referirilor considerabile la 
agresiunile împotriva musulmanilor, deci autopercepţia ca victime ale agresiunii, 
genocidului, purificărilor etnice. Această viziune implică automat definirea ca 
agresori ale celorlalte grupuri etnice ale ţării. În ceea ce priveşte curriculum-ul 
pentru istorie, raportul subliniază faptul că este unul exclusiv croat, neglijând 
istoria Bosniei și Herţegovinei şi populaţia necroată. A fost semnalată totodată 
situaţia în care Bosnia și Herţegovina apărea tratată ca o ţară străină, deoarece 
manualele erau publicate la Zagreb.  

Urmând acelaşi tipar, curriculum-ul sârbesc oferă o perspectivă asupra 
marii istorii sârbeşti, în paralel cu neglijarea contextului Bosniei și Herțegovinei şi 
a plasării Republicii Sârbe în cadrul acesteia137. Una dintre aserţiunile specialiştilor 
este că de fapt ideologia marxistă a fost înlocuită cu ideologia naţională, ambele 
axate însă asupra ideii de colectivitate, a formării unei conştiinţe în acest sens. 
Diferenţa dintre cele două constă în accepţiunea asupra colectivităţii. Mai exact, 
marxismul exclude diferenţele de orice fel în definirea colectivităţii, în vreme ce 

                                                                                                                                                       
din Bosnia și Herţegovina, axată pe subiecte devotate cauzei naţionale croate, şi istorigrafia bosniacă 
concentrată asupra studiilor orientale, cu o pondere mai ridicată a cercetărilor dedicate perioadei 
otomane. O altă distincţie care se face în cadrul istoriografiei Bosniei și Herţegovinei este cea între 
istoriografia bosniacă, adică a bosniacilor musulmani şi cea nebosniacă, predominată de sârbi şi 
croaţi. Pentru o discuţie detaliată asupra evoluţiilor istoriografice din Bosnia și Herţegovina în 
perioada post-comunistă vezi Christian Promitzer, „Whose is Bosnia? Post-communist 
Historigraphies in Bosnia and Herzegovina”, în Ulf Brunnbauer(coord.), op.cit, pp. 54-93. 
134 Vladimir Gligorov, Ljubica Strnčević,  op.cit., p. 6. 
135 Valery Perry, op.cit., pp. 34-35. 
136 Volker Lenhart, Anastasia Kesidou, Stephan Stockmann, The Curricula of the national subjects in 
Bosnia and Herzegovina. A Report to UNESCO, Heidelberg, 1999. 
137 Ann-Low Beer, op.cit. 
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ideologia naţionalistă se bazează pe aceste diferenţe138. Astfel, orientarea etnocen-
tristă a istoriei din perioada comunistă s-a menţinut fiind înlocuită doar coordonata 
iugoslavă, cu cea croată sau sârbă, în funcţie de predominanţa etnică a zonei. Alte 
inconveniente menţionate în raport au fost abordarea factuală a istoriei, supraîncăr-
carea programei şi gradul redus de autonomie al profesorilor în predarea lecţiilor139. 

Analiza manualelor de istorie folosite în Bosnia și Herțegovina, în perioada 
1990-2000, a constituit de asemenea obiectul a numeroase studii ştiinţifice aparţi-
nând unor specialişti de la universităţi de prestigiu din Europa de Sud-Est şi din 
Europa de Vest. Analiza cantitativă şi analiza de discurs, aplicate direct textelor 
manualelor de istorie au relevat similarităţi, dar şi diferenţe, care au confirmat încă 
o dată, concluziile UNESCO. Spre exemplu, una dintre analizele extrem de clare şi 
edificatoare este cea aparţinând cercetătorului croat Branislava Baranovicé de la 
Institutul de Cercetări Sociale din Zagreb140.  

Analiza acestuia subliniază alături de câteva similarităţi, cum ar fi structura 
similară a manualelor (împărţirea pe perioade istorice) şi acordarea în fiecare grup 
de manuale analizate, unui spaţiu important istoriei naţionale a propriului popor141, 
diferențiindu-se însă, în ceea ce priveşte selecţia evenimentelor prezentate, mai ales 
în cazul istoriei naţionale142. Din această perspectivă este semnalată şi în cadrul 
acestei analize, racordarea manualelor croate şi sârbeşti  istoriei poporului croat, 
respectiv sârb şi discutarea istoriei Bosniei ca parte a istoriei naţionale croate sau 
sârbeşti 143 . Printre elementele comune tuturor manualelor sunt semnalate: 
abordarea etnocentrică, negarea unei moşteniri istorice iugoslave comune, în afara 
celei politice144, predominanţa istoriei diplomatice şi militare, în defavoarea celei 
sociale, culturale, economice, autovictimizarea şi accentuarea războaielor defensive 

                                                            
138 Vladimir Gligorov, Ljubica Strnčević, op.cit., p. 17.  
139 Ibidem. 
140 Branislava Baranovicé, op.cit. Analiza a fost realizată între anii 1995-1997 şi se bazează pe analiza 
cantitativă şi de discurs a textelor didactice aparţinând unui număr de 24 de manuale bosniace, 
sârbeşti şi croate deopotrivă, pentru şcoala primară (clasele V-VIII) şi şcoala secundară (clasele  IX-
XII), care erau în uz în momentul semnării Acordului de la Dayton din 1995. 
141 Din această perspectivă, pe primul loc se află  se află croatii urmaţi de sârbi şi apoi de bosniaci. 
142 Istoria bosniacilor, sârbilor şi croaților. 
143 Branislava Baranovicé, op.cit., p. 19. 
144 Karge Heike, History after the war: Examples of how controversial issues are dealt with in history 
textbooks in Bosnia and Hercegovina, lucrare prezentată la  conferinţa Teaching Controversial and 
Sensitive Issues in History at Secondary Level, organizată de Consiliul Europei, 19-20 noiembrie 
1999, http://www.ffzg.hr/seetn/states/bih/history_after_the_war.htm, accesat la 15 mai 2011. 
Autoarea, facând referire la istoria perioadei socialiste, pune în relaţie abordarea exclusivă a istoriei 
din perspectiva propriei naţiuni, cu negarea moştenirii istorice iugoslave şi foloseşte pentru definirea 
acestui proces, conceptul de memorie fragmentată, pe care îl explică sub forma unei versiuni curăţate 
a istoriei. 
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duse împotriva agresorilor145, sublinierea victoriilor şi glorificarea unor fapte isto-
rice naţionale, prezentarea unor personalităţi istorice ca eroi ai naţiunii146. Toate 
acestea, în paralel cu prezentarea istoriei altor popoare în directă conexiune cu 
istoria proprie şi o oarecare ignoranţă faţă de istoria celorlalte grupuri naţionale, cu 
care trăiau în aceeaşi ţară147.  

Percepţia alterităţii reprezintă de asemenea un segment extrem de explorat 
în studiile de specialitate, acestea relevând faptul că cel mai frecvent, evident cu 
diferenţe de nuanţări în funcţie de manual şi de autorii acestora, manualele 
bosniace şi croate îi identifică pe sârbi în ipostaza inamicului, pe când în cele 
sârbeşti predomină reprezentările negative ale croaţilor, urmate de cele ale 
bosniacilor148. 

Manualele de istorie sunt prin urmare reflecţia unui sistem educaţional şi a 
unei societăţi divizate pe criterii etnice149, fiecare grup naţional, croat, sârb şi 
bosniac, însuşindu-şi cunoaşterea istorică din manuale autoorientate etnic, fapt care 
transformă manualele într-un instrument de consolidare a clivajelor în planul 
societăţii, neputând fi considerate nicidecum un liant, un factor integrator al socie-
tăţii bosniace din perioada post-conflict. 

Cu toate că nevoia reformei manualelor şcolare a fost conştientizată la 
nivelul comunităţii internaţionale şi au existat intervenţii ale Oficiului Înaltului 
Reprezentativ, acţiuni cu rezultate mai concrete nu au existat decât în anul 1999, 
când Bosnia și Herțegovina înaintează cererea de recunoaştere a Consiliului 
Europei. Una dintre condiţiile minime de accedere, puse de Consiliul Europei a 
fost eliminarea materialelor ofensatoare la adresa grupurilor naţionale, începând cu 
anul şcolar 1999-2000, solicitare oficializată printr-un acord în acest sens, semnat 
la Mostar în iulie 1999. Procedura prin care urmau să fie eliminate aceste texte a 
fost stabilită în continuare, printr-un nou acord semnat la Banja Luka, în august 
1999 şi care prevedea eliminarea materialelor în discuţie, prin introducerea lor în 
chenare înnegrite sau prin blocarea vizibilităţii lor, prin lipirea unor timbre ce 

                                                            
145 Karge Heike numeşte concentrarea exclusivă asupra dramelor propriului popor, în paralel cu  
ignorarea suferinţelor Celorlaţi, perspectivă asimetrică asupra istoriei. În opinia sa, violenţa suferită 
de naţiune în timpul războiului a devenit un punct central al conceptului de identitate, în cazul 
grupurilor etnice din Bosnia Herţegovina. 
146 Lidija Kolouh-Westin, Learning Democracy Together in School? Student and Teacher Attitudes in 
Bosnia Herzegovina. Institute of International Education. Stockholm University, Akademitryk AB, 
Edsbruck, 2004, p. 58. 
147 Ibidem, pp. 19-24. 
148 Pentru o analiză detaliată vezi Pilvi Torsti, „How to deal with a difficult past?... 
149 Karge Heike, op.cit. 
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conţineau texte ce explicau motivul interzicerii150. Textele urmau să fie identificate 
în prealabil de către o echipă de experţi internaţionali, termenul limită pentru 
eliminarea acestor texte fiind sfârşitul anului 1999. Efectul nu a fost neapărat cel 
aşteptat, întrucât pasajele înnegrite sau ştampilate, prin însăşi natura lor interzisă au 
surescitat interesul elevilor, uneori mai mult decât restul conţinutului manualelor. 
În plus a existat problema disponibilităţii profesorilor şi a conducerii şcolilor de a 
media procesul eliminării materialelor ofensatoare, un aspect extrem de important, 
din moment ce profesorul şi şcoala aveau responsabilitatea de a se asigura de 
ştergerea textelor din manualul fiecărui elev151.  

Rapoartele organizaţiilor internaţionale, care au monitorizat acest proces 
au subliniat faptul că a existat un număr de şcoli, în care nu s-a reuşit finalizarea 
procesului de eliminare a materialelor ofensatoare, până la termenul stabilit, 
existând de altfel confuzii în anumite situaţii asupra textelor, care trebuiau 
înlăturate152.   

Începând cu anul şcolar 2000-2001 au fost publicate noi manuale, cele în 
discuţie nemaifiind obligatorii153. Cu toate acestea, în multe școli ele au continuat 
să fie folosite în paralel cu cele noi.  

O altă iniţiativă în sensul ameliorării clivajelor caracteristice sistemului de 
învăţământ bosniac a venit în februarie 2000, când oficialii au convenit dezvoltarea 
modelului educaţional elveţian în şcolile bosniace. Pe baza acestui model, fiecare 
grup etnic constitutiv urma să dezvolte module curriculare cu privire la cultura, 
limba şi literatura proprie, acestea urmând a fi integrate în curricula celorlalte 
grupuri etnice. Ideea era aceea de a-i determina pe elevi să conştientizeze diversi-
tatea societăţii în care trăiesc dar şi moştenirea istorică, lingvistică şi literară 
comună, pe care o împărtăşesc cu celelalate grupuri etnice. Soluţia propusă nu a 
fost în cele din urmă adoptată, întrucât a fost remarcat faptul că Bosnia nu 
reprezenta decât în aparenţă aceleaşi caracteristici ca şi Elveția, nefiind segmentată 
în entităţi omogene din punct de vedere etnic, iar limbile vorbite nefiind atât de 
diferite ca şi în cazul modelului ce trebuia urmat. În perioada 2000-2002 au existat 
mai multe încercări de unificare a curriculei şi a programelor de istorie, limbă şi 
literatură, care au eşuat însă, ca urmare a revenirii la putere a partidelor 
naţionaliste, la sfârşitul anului 2002154. 

                                                            
150  Timbrele conţineau următorul text: Următorul pasaj conţine materiale asupra unor fapte în 
privinţa cărora adevărul nu a fost stabilit, sau care pot fi ofensatoare sau înşelătoare; materialul este 
în curs de revizuire. 
151 Ann Low Beer, op.cit. 
152 Pilvi Torsti, „Divergent Stories... “, p. 158. 
153 Lidija Kolouh-Westin, „Education and democracy... “, p. 506. 
154 Pilvi Torsti, „Divergent Stories...”, p. 156. 
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În acelaşi an, responsabilitatea educaţiei a fost transferată dinspre Oficiul 
Înaltului Reprezentativ înspre OSCE, care în noiembrie 2002 a prezentat o strategie 
pentru educaţie care prevedea necesitatea eliminării segregării, a structurilor 
paralele din şcoli, a discriminării pe criterii etnice, religioase, politice. A subliniat 
de asemenea nevoia inovării curriculei supraîncărcate, reformarea metodelor de 
predare şi folosirea noilor tehnologii în procesul educaţional, propunând în final 
modernizarea cadrului legal al educaţiei, precum şi a sistemului de finanţare şi 
management în acest sens155. 

Un următor pas spre o mai bună predare a istoriei a fost făcut în mai 2004,  
atunci când miniştrii educaţiei au convenit crearea unui ghid pentru scrierea 
manualelor de  istorie, dar şi de geografie din Bosnia și Herţegovina. În aprilie 
2005, Comisia a pregătit ghidul intitulat Orientări pentru scrierea şi evaluarea 
manualelor de istorie pentru învăţământul primar şi secundar din Bosnia şi Herţe-
govina, acceptat de către toate ministerele din Bosnia și Herţegovina, responsabile 
de educaţie, de la toate nivelurile. Principalele obiective ale manualelor erau 
conform ghidului, transmiterea istoriei şi geografiei tuturor celor trei popoare 
constituente şi a minorităţilor naţionale, trasarea Bosniei și Herţegovina ca punct de 
referinţă principal, prezentarea celor trei popoare constituente şi a minorităţilor 
naţionale într-o manieră inofensivă. Pentru a realiza acest lucru, a fost sugerat 
faptul că manualele ar trebui să scadă cantitatea de informaţii referitoare la istoria 
politică şi să aplice principiul multiperspectivităţii. De asemenea, istoria naţională 
trebuia prezentată în contextul regional al Bosniei și Herţegovinei şi al ţărilor 
vecine, fără a ignora diversitatea etnică şi culturală, caracteristică zonei. Limbajul 
folosit în manual se recomanda să fie lipsit de expresii şi definiţii care puteau crea 
imaginea de adversar altor popoare. 

O analiză din 2008 a manualelor de istorie aprobate pentru anul şcolar 
2007-2008, cu toate că detectează încă probleme de adaptare la criteriile impuse de 
ghidul adoptat în 2006, pe ansamblu a relevat realizarea unor progrese atât din 
punct de vedere structural cât şi al compoziţiei, faţă de vechile manuale. Mai exact, 
s-a constatat o deplasare dinspre manualul de istorie înţeles ca manual axat pe text, 
redare factuală, înspre manualul axat pe abordarea multiperspectivistă, metoda 
comparativă şi atitudinea critică faţă de sursele istorice156. 

Karge Heike, cercetător la Institutul Georg Eckert pentru Cercetarea 
Internaţională a Manualelor Şcolare, dând exemplul manualelor germane şi 

                                                            
155 Srebren Dizdar, op.cit., p. 103.  
156 Heike Karge, 20th Century History in the Textbooks of Bosnia Herzegovina. An analysis of books 
used for the final grades of primay school, Georg Eckert Institute for International Textbook 
Research, Braunschweig, 2008, p. 40. 
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poloneze, în cazul cărora consultările au durat 15 ani, subliniază nevoia de timp 
pentru realizarea unor progrese vizibile.  

Wolfgang Höpken plasează Bosnia din punct de vedere a evoluţiei 
educaţiei şi a manualelor, în tiparul clasic al societăţilor post-conflict, măcinate de 
diviziuni interne, în care iniţiativa schimbării în plan educaţional vine din exterior. 
În cazul de faţă, comunitatea internaţională a fost adesea ţinta criticilor, fiind 
considerată responsabilă pentru progresul lent al regiunii. În acest sens, s-a 
subliniat ideea conform căreia comunitatea internaţională a subestimat sau a 
apreciat greşit forţa naţionalismului157, mai ales a celui manifestat la nivel politic, 
de a submina dezvoltarea educaţiei în direcţia păcii şi reconcilierii.  

Tot Höpken consideră Bosnia exemplul elocvent al unui stat, care nu este 
pregătit din punct de vedere mental pentru reconciliere, fapt care, aşa cum am 
văzut s-a reflectat şi la nivel educaţional158. După 15 ani de activitate internaţională 
în zonă, cele trei grupuri etnice favorizează abordări etnocentrice ale educaţiei, 
curricula pentru materiile naţionale (istoria, geografia, literatura) este încă divizată, 
iar manualele, în ciuda progreselor care s-au făcut, promovează într-o mică măsură 
respectul pentru diversitate159. Mai mult, apelul constant al actorilor internaţionali 
pentru producerea manualelor exclusiv în Bosnia şi având ca punct de referinţă 
Bosnia, nu s-a realizat încă. La fel ca şi Karge Heike, Wolfgang Höpken consideră 
timpul drept soluţia principală pentru realizarea unor progrese vizibile 160 . El 
consideră că cele trei grupuri etnice sunt în incapacitatea de a cădea de acord 
asupra unei versiuni comune a trecutului, dar spune el, nici nu doresc să îşi 
confrunte copiii cu naraţiunea multiperspectivistă asupra trecutului, o naraţiune, 
care depăşeşte limitele propriei interpretări a istoriei161. 

De altfel, una dintre cele mai mari provocări în procesul de revizuire a 
manualelor de istorie este abordarea aceloraşi evenimente, pe baza unor surse 
diverse, care reprezintă şi viziunea Celorlalţi. Acest lucru constituie o provocare 
pentru toate statele din Balcani, aceea de a accepta viziunea asupra aceluiaşi 
eveniment, a unei a treia sau chiar a patra părţi, care nu reprezintă un aliat al 

                                                            
157  Lynn Davies, Christhopher Talbot, „Learning in Conflict and Postconflict Contexts”, în 
Comparative Education Review, Vol. 52, nr. 4, 2008, p. 514.  
158 Wolfgang Höpken, „History-Textbooks and Reconciliations-Preconditions and Experiences in a 
Comparative Perspective”, http://siteresources.worldbank.org/INTCEERD/Resources/EDUCwolf 
ganghopken.pdf, accesat la 6 mai 2011. 
159  Idem, „Textbooks and Conflicts. Experiences from the Work of Georg-Eckert Institute for 
International Textbook Research“, http://siteresources.worldbank.org/EDUCATION/Resources/ 
278200-1121703274255/1439264-1126807073059/World_Bank.pdf, accesat la 7 mai 2011. 
160 Ibidem. 
161 Idem, „History-Textbooks and Reconciliations...“. 
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propriei naţiuni. În peisajul multicultural, multietnic al regiunii, principiul 
multiperspectivităţii este identificat ca o bază pentru cunoaşterea şi înţelegerea 
critică a istoriei162. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                            
162 Heike Karge, „History after the war…”. 



 

 

 
CAPITOLUL IV.  

MOȘTENIREA OTOMANĂ ÎN BALCANI 
 

IV.1. BALCANII CA DENUMIRE 
 
Pornind de la statutul controversat al regiunii balcanice şi de la 

numeroasele definiri ale acesteia, geografice, literare sau politice, delimitarea 
exactă a subiectului studiului de faţă, presupune expunerea diferitelor sale definiţii, 
de la variantele cele mai simple şi până la cele ample.  

Conform dicţionarului Palgrave, Peninsula Balcanică sau Balcanii, adesea 
denumiţi şi Europa de Sud-Est, se întind de la sud, din Europa, până la estul Mării 
Mediterane, mărginită la vest de Marea Adriatică, la est de Marea Neagră şi la sud-
est de Marea Egee. Frontiera sa de nord este delimitată parţial de Munţii Carpaţi, în 
părţile de est şi nord-est, în vreme ce Alpii Juliani delimitează partea nord-vestică 
extremă. O întindere de aproximativ 480 de kilometri, delimitată de râurile Dunăre, 
Sava şi Drava împarte cele două lanţuri de munţi la nord-vest, în vreme ce la nord-
est câmpia Dunării şi cea a Prutului separă Carpaţii de Marea Neagră pe o întindere 
de 125 de kilometri. La nord-vest, râurile Drava şi Prut au fost desemnate graniţe 
naturale iar râul Prut în partea de nord-est163 (fig. 1). Acelaşi dicţionar include 
Balcanilor, din perspectiva situaţiei politice actuale, Albania, Bosnia și 
Herţegovina, Bulgaria, Croaţia, Grecia, Macedonia, România, Slovenia, Serbia şi 
Muntenegru 164 . Traian Stojanivich subliniază forma versatilă a regiunii şi 
interpretarea diversă a conţinuturilor sale, observând din perspectiva prezentului, 
faptul că anumiţi autori exclud uneori Grecia, Croaţia sau România din Balcani, în 
vreme ce K.E. Fleming în sprijinul aceleiaşi idei dă exemplul Ungariei, plasată în 
trecut în Balcani, dar neinclusă în prezent regiunii165. 

În ceea ce priveşte termenul în sine de Balcani, acesta este strâns legat de 
percepţia Europei de Vest asupra regiunii. Literatura de specialitate îl defineşte ca 
un termen ce a început să se răspândească în secolul al XIX-lea, după ce a fost 
folosit în 1809 de către geograful german August Zeune, în expesia 
Balkanhalbinsel, Peninsula Balcanică, urmat de publicarea în 1831 a cărţii 
aparţinând contelui George Thomas Keppel, Narrative of a Journey across 

                                                            
163 Dennis Hupchick, Harold E. Cox, The Palgrave Historical Atlas of Balkans, Palgrave, New York, 
2001, p. 1. 
164 Ibidem, p. 2. 
165 K.E. Fleming, „Review Essays. Orientalism, the Balkans and the Balkan Historiography”, în 
American Historical Review, nr. 150, 2000, p. 1230. 
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Balkan 166 . Termenul a câştigat rapid notorietate datorită nevoii unei denumiri 
convenabile, în procesul de referinţă la această regiune inclusă Imperiului Otoman, 
iar în a doua jumătate a secolului al XIX-lea, la noile state ce îşi câştigau 
independenţa. De remarcat este însă faptul că turcii otomani foloseau pentru 
regiunea în discuţie termenul de Rumelia, un termen amplu discutat de autoarea 
Ebru Boyar, în lucrarea sa The Ottomans, Turks and the Balkans, şi care va fi 
discutat pe parcursul lucrării. În secolul al XVIII-lea, din perspectivă europeană, 
anterior termenului de Balcani era adesea folosit termenul de Turcia în Europa, 
făcând evident referire la includerea regiunii, Imperiului Otoman, începând cu 
secolul al XIV-lea. 

De asemenea, situarea Balcanilor în Est sau în Vest nu este clară. Cert este 
că termenul de Balcani este un indicator conceptual, la fel ca unul geografic, aşa 
cum frontierele sau mai bine spus conturul său s-a modificat în timp, la fel întreaga 
regiune a oscilat între Est şi Vest. Fleming, în analiza sa aplicată istoriografiei 
asupra Balcanilor este de părere că în prezent Balcanii sunt percepuţi ca fiind în 
Vest, adică în Europa, în vreme ce în trecut erau legaţi de Orient. Teritoriile estice 
şi sud-estice ale Europei, au fost de fapt primul Orient al Europei Vestice, iar 
atitudinile occidentale în acest sens, ale secolelor al XVII-lea şi al XVIII-lea au 
constituit tiparul percepţiei definitive vest-europene asupra tuturor teritoriilor 
neoccidentale167. 

În Inventing Eastern Europe: The Map of Civilization on the Mind of the 
Enlightenment, Larry Wolf, explică rolul Europei de Est ca alteritate interioară, 
considerând că locaţia ambiguă a Estului Europei, în cadrul continentului european, 
dar nu complet europeană, a determinat apelul la antinomia înapoiere/dezvoltare 
pentru a media între polii civilizaţiei şi barbarismului168. De fapt, Europa de Est a 
oferit în secolul al XVIII-lea, Europei de Vest, primul model de subdezvoltare 
aplicat azi în mecanismul de raportare a Occidentului la diferite regiuni și teritorii. 
Un alt autor, Traian Stojanovich, în cartea sa Balkan Worlds: The first and Last 
Europe vorbeşte despre paradigma iniţială asupra Europei, subliniind că definiţia 
actuală, nordică, referitoare la această ambivalenţă a Balcanilor este una mai nouă, 
apărută de la începutul a ceea ce numim azi epoca modernă, deci acum cinci sute 
de ani. Înainte, Europa, conform definiţiei sudice, greceşti, a fost echivalentă cu 
teritoriul Greciei centrale şi a fost extinsă treptat la teritoriile nordice, din care 

                                                            
166 Traian Stoianovich, Balkan Worlds. The first and the last Europe, M.E. Sharpe, New York, 
Londra, 1994, p. 1. 
167 Vezi K.E. Fleming, op. cit., pp. 1218-1232. 
168 Larry Wolf, Inventing Eastern Europe: The Map of Civilization on the Mind of the Enlightenment, 
Stanford University Press, Stanford, 1994, p. 9. 
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Grecia făcea parte, iar teritoriile de la nord-vest de Grecia erau considerate în afara 
Europei169. 

Conform argumentului prezentat de Larry Wolf, Balcanii au oferit Europei 
prima experienţă a alterităţii şi au concretizat partea occidentală a Europei, în 
vreme ce Stojanovich consideră Balcanii prima Europă. Însă în ciuda diferenţelor 
de interpretare, ambii autori adoptă şi acceptă distinctivismul geografic şi cognitiv 
al zonei170.  

Una dintre cele mai complexe teoretizări în acest sens aparţine Mariei 
Todorova, specialist în istoria Balcanilor. În 1996, explicând felul în care Balcanii 
şi-au dobândit în Occident reputaţia de regiune a conflictelor şi instabilităţii, ea 
spune că ceea ce se înţelege prin Balcani în zilele noastre este un sinonim pentru 
sud-estul Europei şi cuprinde mai multe ţări: Grecia, Albania, Bulgaria, România, o 
parte din Turcia şi toate statele din fosta Iugoslavie. Acest lucru exclude însă faptul 
că multe din aceste ţări susţin că nu sunt din Balcani. Din punct de vedere istoric, 
cuvântul Balcani, Balkanlar,  este un cuvânt turcesc, care înseamnă munte. A fost 
un termen neutru şi nu a fost folosit în sens peiorativ până la sfârşitul secolului al 
XIX-lea, atunci când aceste state au început să se desprindă din cadrul Imperiului 
Otoman, ca entităţi independente, într-un proces deloc paşnic, ci dimpotrivă, însoţit 
de conflicte  violente. 

În lucrarea sa, Imagining the Balkans, Todorova analizează originea celor 
doi termeni care desemnează şi titlul, alături de evoluţia discursului hegemonic al 
Vestului asupra Balcanilor, dezvoltat de către călătorii occidentali de la sfârşitul 
secolulul al XVIII-lea. Pornind de la retorica acestora, Todorova se poziţionează în 
faţa lucrării lui Edward Said, Orientalism, şi trasează trăsăturile Balcanilor în 
raport cu cele ale Orientului. Aşadar, urmărind să dezvolte un fenomen similar dar 
nu identic cu orientalismul, autoarea enunţă concreteţea istorică şi geografică, 
concreteţea neimaginativă, metaforele masculine, statutul tranzitoriu (din punct de 
vedere geografic şi al dezvoltării), ale Balcanilor, în contrast cu natura intangibilă, 
exotismul, metaforele feminine, statutul anti-occidental, ale Orientului 171 . 
Concluzia la care tinde să ajungă Maria Todorova este aceea că Balcanii sunt 
construiţi nu ca alteritate, ci ca un sine incomplet, acea parte necivilizată, 
întunecoasă, din interior a Europei172. Autoarea ia în discuție şi definirea Balcanilor 

                                                            
169 Trajan Stojanovich, op.cit., pp. 2-3.  
170 K.E. Fleming, op.cit., p. 1230. 
171 Maria Todorova, op.cit., pp.13-14. 
172 Ibidem, p. 58. 
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din perspectivă istorică avansând ipoteza conform căreia Balcanii sunt echivalenţi 
cu moştenirea lor otomană173. 

Ceea ce putem constata în practică este că termenul de Balcani a câştigat o 
largă varietate de înţelesuri, de-a lungul timpului. La sfârşitul secolului al XIX-lea, 
în urma războaielor balcanice şi a Primului Război Mondial, noţiunea capătă 
sensuri politice, prin derivarea unei noi sintagme, aceea de balcanizare, în sensul 
de fragmentare conflictuală a unei regiuni în regiuni mai mici, care de multe ori se 
dușmănesc sau nu cooperează. Din păcate, războiul din Iugoslavia a reînnoit acest 
ultim termen, aducându-l mai aproape de sensul diferenţelor culturale, transpuse 
până la nivel politic. Însă, pe ansamblu, se poate spune că Balcanii constituie un 
termen mai mult sociologic şi politic, decât unul geografic, aşa cum a fost la 
origini. Aşa cum remarcă şi Maria Todorova, denumirea este folosită azi mai mult 
în sens cultural şi politic, dar în continuare este invocată pentru a desemna o 
realitate geografică şi istorică174. 

Ebru Boyar, raportându-se la încercarea Mariei Todorova de a stabili de ce 
acest termen a căpătat conotaţii peiorative, şi la explicaţia lui Mark Mazower, 
conform căreia termenul de Balcani începe să fie utilizat la sfârşitul secolului al 
XIX-lea, pentru a înlocui termenul de Turcia în Europa, care nu mai corespundea 
zonei geografice pentru care fusese utilizat175, afirmă că de fapt cei doi autori în 
încercarea de definire a acestui termen, nu iau în considerare  perspectiva turcă, 
otomană. Astfel, deşi Todorova menţionează termenul în limba turcă, Balkanlar, 
Boyar consideră explicaţia sa deficientă, contestând interpretarea din perspectiva 
exterioară, a traducerii şi adaptării termenului, întrucât Todorova conferă acestui 
termen un înţeles nepeiorativ. În limba turcă, spune Boyar, conotaţia termenului a 
variat în timp şi de aceea interpretarea sa nu trebuie făcută atât de categoric176.  

Ea pune în raport termenul de Balcani cu acela de Rumeli, considerându-l 
pe primul reflecţia europeană a percepţiei regiunii, iar pe ce de-al doilea îl 
identifică cu perspectiva otomană asupra zonei. Mai exact, Rumeli era echivalat cu 
teritoriile otomane aflate sub autoritatea imperiului, lucru valabil şi în perioada 
contractării sale din a doua jumătate a secolului al XIX-lea, fapt care demonstrează 
fluctuaţia semnificaţiei conţinuturilor sale. În acelaşi timp, termenul de Balcani, în 
accepţiunea europeană cuprindea teritoriile aflate sub autoritatea imperiului, iar în 

                                                            
173 Ibidem, p. 12. 
174 Ibidem, p. 27. 
175 Mark Mazower, The Balkans, Weidenfeld&Nicolson, Londra, 2000, p. 3. Autorul se referă la 
apariţia pe parcursul secolului al XIX-lea a statelor succesoare Imperiului Otoman Grecia, Bulgaria, 
Serbia, România, Muntenegru. 
176 Vezi Ebru Boyar, The Ottomans, Turks and the Balkans. Empire Lost, Relations Altered, Tauris 
Academic Studies, Londra, New York,  2007, pp. 29-32. 
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a doua jumătate a secolului al XIX-lea rămân circumscrise termenului şi cele ieşite 
de sub autoritatea imperiului. Deşi nu a fost clar definit în accepţiunea sa 
eurocentrică în mentalitatea intelectualilor otomani, a devenit parte a vocabularului 
politic al elitei otomane în ultimul deceniu de existență al imperiului. Republica 
Turcă, formată în 1923, a moştenit atât conceptul de Balcani cât şi fluiditatea sa din 
epoca otomană târzie. Boyar afirmă că în anii ’30, termenul de Balcani reprezenta 
parte a vocabularului turc geografic şi politic. La fel ca şi în accepţiunea europeană 
şi în folosirea sa otomano-turcă, termenul are mai mult un sens politic decât 
geografic. Boyar îşi finalizează aserţiunile pe marginea acestui subiect, cu afirmaţia 
că frontierele regiunii au fost definite nu conform unor latitudini şi longitudini fixe, 
ci conform frontierelor şi alianţelor politice177. 

În lucrările de referinţă, dedicate literaturii didactice a regiunii se poate 
constata folosirea prevalentă a termenului de Balcani, în sensul delimitării spaţiale, 
geografice, a zonei studiate. Christina Koulouris, unul din iniţiatorii cercetărilor în 
acest domeniu explică predilecţia pentru acest termen, datorată în opinia sa, 
conţinutului său fluid, contradictoriu şi contestat. Balcanii, în raport cu Europa de 
Sud-Est, constituie o expresie geografică, a cărei semnificaţie expune diviziunile 
geopolitice şi culturale ale zonei. Europa de Sud-Est constituie numai o desemnare 
geografică, avantajul său fiind doar acela al localizării în spaţiu. 

 
IV.2. MOȘTENIREA OTOMANĂ ÎN BALCANI 
 
Stăpânirea otomană de cinci sute de ani a dat prin urmare numele 

peninsulei, constituind cea mai lungă perioadă de unitate politică a regiunii. Maria 
Todorova afirmă că Sud-Estul Europei nu doar că a dobândit în această perioadă un 
nou cognomen, dar în special elementele otomane sau cele percepute ca atare au 
dat naştere stereotipului actual al Balcanilor, reluând şi din această perspectivă 
echivalarea Balcanilor cu moştenirea lor otomană178.   

Decriptarea moştenirii otomane în Balcani a constituit de altfel unul dintre 
subiectele constant abordate şi reluate de autoarea de origine bulgară, Maria 
Todorova. Ea distinge şi descrie pe parcursul lucrărilor sale diferitele categorii de 
interpretări ale moştenirii otomane în Balcani. Ea descrie iniţial două interpretări 
diametral opuse în acest sens. Prima, care percepe perioada otomană drept o 
intruziune religoasă, politică, socială, străină asupra societăţilor autohtone din 
Balcani. Elementul central al acestei interpretări se bazează pe ideea 
incompatibilităţii dintre creştinătate şi Islam, dintre civilizaţia nomadă a otomanilor 
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şi civilizaţia agrară, sedentară a societăţilor din Balcani179. Todorova afirmă că în 
cadrul acestei abordări, atât cercetările din Balcani, Turcia sau din altă regiune, 
otoman devine sinonim cu influenţele musulmane sau turceşti, adesea rezumate 
prin expresia elemente orientale 180 , insistând asupra tradiţiei istoriografice 
balcanice de a face o separaţie artificială între cultura autohtonă şi instituţiile şi 
influenţele otomane 181 . Autoarea identifică în acest context, construirea din 
perspectiva creştinătăţii din Imperiul Otoman, a imaginii exclusive a autorităţii 
otomane ca dominaţie străină, mai exact, în limbajul specific regiunii a jugului 
otoman182. 

A doua interpretare este cea a perioadei otomane văzută ca o simbioză între 
tradiţia turcă, musulmană şi bizantină/balcanică şi porneşte de la premise că 
secolele de coexistenţă au produs o moştenire comună, astfel istoria statului 
otoman este de fapt istoria tuturor popoarelor încorporate în cadrul său. Todorova 
atrage atenţia asupra uneia dintre posibilele erori ale abordării perioadei otomane 
ca şi continuitate a Bizanţului şi anume, aceea de a trivializa fenomenul otoman183. 
Prima interpretare, fiind preferată şi mai în concordanţă cu naţionalismele 
balcanice este prevalentă în rândul cercetătorilor, intelectualilor dar şi a populaţiei 
în general, din statele balcanice. 

Problema moştenirii otomane poate fi de asemenea divizată în cea 
obiectivistă exterioară, care are ca punct de observaţie central, plasarea din punct 
de vedere cronologic în cadrul Imperiului Otoman, adoptând o viziune liniară 
asupra timpului istoric, dinspre trecut înspre prezent. Caracteristica comună a 
autorilor care s-au axat în lucrările lor pe această abordare este axarea pe premise, 
că Imperiul Otoman poate fi definit obiectiv şi că elementele sale pot fi analizate 
obiectiv în diferitele regiuni integrate fostului imperiu. Conform acestei interpretări 
moştenirea otomană constituie de fapt reminiscenţele, urmele acumulate ca urmare 
a secolelor de autoritate otomană asupra regiunii184.  

O altă interpretare asupra acestei chestiuni este cea subiectivă, interioară, 
situată din punct de vedere cronologic în prezent, reprezentând de fapt evaluarea 
retrospectivă a moştenirii otomane din perspectiva prezentului. În cadrul acestei 
interpretări Maria Todorova introduce o nouă distincţie între moştenirea otomană 
ca şi continuitate şi moştenirea otomană ca şi percepţie185, mai exact între istoria ca 
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180 Ibidem. 
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184 Ibidem, p. 168. 
185 Ibidem. 
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realitate reconstruită şi istoria ca ideologie reconstruită186. În introducerea lucrării 
Balkan Identities. Nation and Memory, publicată în 2004, Maria Todorova revine 
cu precizări în acest sens, subliniind că moştenirea otomană ca şi continuitate este o 
noţiune diferită de caracteristicile politicii otomane şi a perioadei otomane în 
general, fiind un proces care începe după căderea Imperiului Otoman şi apariţia 
statelor succesoare şi constând în totalitatea caracteristicilor moştenite cu precădere 
din situaţia istorică a secolelor al XVIII-lea şi al XIX-lea187.  
 În urma unui bilanţ sistematic al lucrărilor despre moştenirea otomană ca şi 
continuitate politică, culturală, socială, economică, Todorova a demonstrat că în 
toate aceste sfere, cu excepţia celei demografice şi a culturii populare, ruptura de 
caracteristicile otomane, deci cu moştenirea otomană ca şi continuitate a apărut 
imediat după independenţa statelor balcanice şi a fost completă la sfârşitul Primului 
Război Mondial 188 . Autoarea identifică o moştenire politică otomană limitată, 
datorită pe de o parte respingerii tradiţiei politice otomane, întrucât crearea statelor 
autonome şi independente a însemnat nu doar o rupere, dar şi o respingere a 
trecutului politic otoman. Pe de altă parte, subliniază lipsa unei continuităţi a 
elitelor politice, care au luat parte la procesul politic otoman189. Todorova insistă 
din această perspectivă asupra faptului că otomanii nu au creat şi nici nu au tolerat 
elite politice sau culturale balcanice. Cu excepţia instituţiei Patriarhatului şi a 
fanarioţilor, elitele creştine nu au fost integrate imperiului190, construit în jurul 
identităţii sale musulmane191. Acest lucru este valabil nu doar pentru sfera politică, 
ci şi pentru cea a culturii înalte, care a dus în acest sens la conturarea a două 
bariere, religioasă şi culturală, care în cele din urmă au facilitat ruptura de cultura 
otomană. Mai exact este vorba despre infliltrarea limitată a culturii otomane înalte 
dinspre Istanbul înspre Balcani, ca urmare a producerii acesteia de către o elită 
culturală musulmană otomană, arabă sau persană, concentrată la Istanbul şi mai 
puţin numeroasă în Balcani192. Ruptura în acest domeniu s-a produs şi pentru că 
formatorii de opinie, începând cu secolul al XIX-lea au început să îşi accentueze 
europenitatea şi apartenenţa la creştinism. În domeniul culturii populare aceste 
                                                            
186 Carl Brown (coord.), Imperial Legacy.The Ottoman Imprint on the Balkans and the Middle East, 
Columbia University Press, New York, 1996, p. 37. 
187 Maria Todorova, Balkan Identities..., p. 12. 
188 Ibidem. 
189 Idem,  Imagining..., p. 171. 
190 Cea mai mare parte a populației musulmane din Balcani își asocia alianţele Imperiului Otoman, 
deşi faptul că atât de mulţi musulmani au rămas în Balcani atestă faptul că a loialitățile locale au fost 
mai puternice decât ataşamentul imperial. Acest lucru a fost valabil şi în cazul bosniacilor musulmani, 
care au constituit elita socială a regiunii lor, precum şi a unor alţi musulmani din imperiu. Ei nu au 
dezvoltat o ideologie naţională bazată pe aspirația la un stat propriu, separat.  
191 Maria Todorova, „The Ottoman Legacy in the Balkans”, în Carl Brown (coord.), op.cit., p. 58. 
192 Ibidem, p. 57. 
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eforturi au fost mai reduse, o moştenire otomană mai persistentă putând fi depistată 
în acest domeniu, mai ales în cazul unor aspecte precum cel culinar, muzical sau în 
ceea ce priveşte arhitectura urbană. 

În ceea ce priveşte sfera socio-economică, există câteva caracteristici 
comune aproape tuturor statelor balcanice, care pot fi atribuite prezenţei otomane. 
Todorova subliniază în această privinţă tendinţa statului de a controla resursele, 
convertită în împiedicarea tendinţei de formare a unei clase proprietare de 
pământuri, care să aibă capacitatea de a evolua independent de stat. Tot în acest 
registru, include existenţa micii proprietăţi ţărăneşti, a unor burghezii slabe şi a 
unui stat puternic centralizat, ca trăsături socio-economice importante pentru 
dezvoltarea statelor succesoare în perioada următoare câştigării independenţei193.  

Cea mai importantă moştenire, consideră Todorova, este cea din sfera 
demografică. Deşi pentru secolul al XIX-lea nu există cifre utilizabile, au existat 
încercări de evaluare a acestor mişcări. Una dintre problemele controversate ale 
istoriei demografice otomane este chestiunea colonizării turce, sau mai degrabă 
turcomane. Interpretarea acesteia în acest sens a servit explicaţiei prezenţei 
otomane pe termen lung şi existenţei unei populaţii musulmane numeroase în 
Balcani. Istoriografia turcă a afirmat că, printre diferiţii factori decisivi ai 
succesului otoman se numără şi masele mari de populaţie turcomană sosită din 
Anatolia. Din acest punct de vedere, istoria Imperiului Otoman poate fi 
reinterpretată ca istorie a migraţiilor unei mase mari de populaţie care a avut 
superioritate numerică asupra populaţiei indigene şi ca o colonizare conştientă şi 
planificată a Balcanilor venită dinspre Istanbul. În schimb, istoriografia Balcanilor 
a explicat atât succesul cuceririi otomane şi prezenţa unui număr mare de 
musulmani în Balcani, prin ultimele secole de dominaţie otomană, explicaţie 
centrată pe procesul de convertiri la Islam, considerat ca principal factor 
responsabil pentru creșterea numărului de musulmani194. 

În afara acestei dispute se poate afirma pe baza faptelor istorice concrete că 
perioada otomană a istoriei Balcanilor este caracterizată prin mişcări masive de 
populaţie, care s-au extins până după Primul Război Mondial, rezultând într-o 
juxtapunere, amalgam religios, lingvistic şi etnic.195 Schimburile substanţiale de 
populaţii din cursul secolului al XlX-lea, pentru care există cifre concrete, s-au 
datorat în principal evenimentelor politice, mai ales ca urmare a formării statelor 
naţionale balcanice196. Din acest registru fac parte şi schimburile de populaţii între 
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Grecia şi Turcia, care după Primul Război Mondial au implicat aproximativ două 
milioane de oameni, greci anatolieni şi musulmani din Grecia. Până la momentul 
intrării în vigoare a convenţiei pentru realizarea schimbului la 1 mai 1923, ca 
urmare a plecărilor voluntare ale populaţiei, schimbul în sine a implicat în cele din 
urmă doar o 189.916 greci197 şi 354. 647  musulmani198. 

Concluzia pe care o induce Todorova este că de fapt diversitatea etnică şi 
religioasă a Balcanilor a rămas printre puţinele elemente ale unei moşteniri 
continue, în celelalte aspecte, cu excepţia sferei culturii populare, trecând în sfera 
moştenirii ca percepţie. Mai exact, autoarea explică faptul că moştenirea otomană 
ca percepţie este ferm construită pe discursul naţionalismeleor balcanice, 
constituind o bază, o caracteristică a acestora şi prezentând similarităţi în diferitele 
state balcanice. Pentru a înţelege mai exact conceptul, putem apela la afirmaţia 
aceleiaşi autoare, că statele din regiunea Balcanilor, care au făcut parte din 
Imperiul Otoman s-au îndepărtat şi în continuare se îndepărtează în efortul de 
europenizare, de moştenirea lor otomană, astfel că autoarea consideră că din acest 
punct de vedere are loc o eradicare a vestigiilor ultime ale moştenirii imperiale, a 
coexistenţei şi multiplicităţii etnice, prin încercarea de substituire a acestor 
caracteristici cu corpuri omogene din punct de vedere etnic199. Ea induce ideea, că 
de fapt o negare a perioadei otomane de către statele regiunii, înseamnă o negare a 
moştenirii istorice reale a Balcanilor, într-o încercare superficială de apropiere şi de 
demonstrare a  apartenenţei lor la cultura europeană. 

Un alt autor preocupat de problema moştenirii otomane este L.S. 
Stavrianos, care în cartea sa The Balkans since 1453, face o demonstraţie pragma-
tică şi teoretică, dar în acelaşi timp, bazată pe analiza cronologică a realităţilor 
istorice ale perioadei otomane în Balcani. Prin urmare, autorul spune că una dintre 
informaţiile eronate asupa stâpânirii otomane în Balcani şi pe care insistă să le 
dezmintă este mitul a cinci sute de ani de tiranie şi opresiune otomană în Balcani. 
El spune că originile acestui mit sunt naturale şi de înţeles, creat de către popoarele 
balcanice în secolul al XIX-lea, când acestea, în contextul trezirii conştiinţei 
naţionale au respins şi au denunţat trecutul lor de servitute. Acest mit a fost 
acceptat şi accentuat de către occidentali, prin urmare a devenit un lucru 
arhicunoscut faptul că creştinii balcanici au fost persecutaţi în perioada celor cinci 
sute de ani de autoritate otomană în zonă. Interpretarea aceasta, spune autorul, este 
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un exemplu tipic de mitologie naţionalistă modernă, fără a fi susţinută solid de 
faptele istorice200. Aserţiunea lui Stavrianos este că structura laxă a Imperiului 
Otoman, pe care îl defineşte ca un conglomerat de popoare, religii şi loialități 
contradictorii 201  a făcut posibilă conservarea identităţii grupurilor etnice din 
Balcani, pentru a-şi păstra identitatea şi pentru a-şi câştiga în cele din urmă 
independenţa.  

Una dintre problemele frecvent abordate şi dezbătute de istoricii Balcanilor, 
ca Charles și Barbara Jelavich sau Robert Mantran este statutul creştinilor şi a 
provinciilor balcanice în perioada otomană. Viziunea lui Stavrianos din acest punct 
de vedere este extrem de interesantă, întrucât consideră o idee falsă, legată de acest 
mit al opresiunii otomane, afirmația conform căreia creştinii au tânjit după libertate 
în această perioadă şi au aşteptat cu nerăbdare un moment în care să se ridice 
împotriva cuceritorilor otomani. El este de părere că această interpretare eşuează în 
a explica cursul real al evenimentelor. Stavrianos afirmă că creştinii din Balcani 
trăiau în grupuri compacte, păstrându-şi propria limbă şi religie, elemente 
importante ale identităţii comune. Rămânând ataşate bisericilor lor, popoarele din 
Peninsula Balcanică au fost integrate diviziunii administrative a milletului 
ortodox202. În acest fel, creştinii din Balcani se aflau sub jurisdicţia Patriarhatului 
de la Constantinopol 203 , care era considerat ca făcând parte din oficialitățile 
otomane204. La nivelul comunităţilor locale, controlul se manifesta prin intermediul 
autorităţilor statului, alese pe criterii tradiţionale205. Astfel, deşi condiţiile erau 
destul de variate de la o zonă la alta a peninsulei, în linii mari se poate spune că 
toate comunităţile rurale aveau un grad oarecare de autonomie, controlată de 
propriile notabilităţi206. Dacă ar fi vrut să se revolte ei ar fi reuşit să creeze proble-
me importante imperiului, însă în perioada otomană, probleme mai importante au 
creat imperiului supuşii musulmani din Asia şi nu cei din Balcani207 . Atât în 
viziunea lui L.S. Stavrianos, cât și în cea a lui Robert Mantran perioada otomană 

                                                            
200 L. S. Stavrianos, The Balkans since 1453, Hurst&Company, Londra, 2000, p. 97. 
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202 Membrii credinţelor acceptate erau organizaţi în comunităţi cunoscute sub numele de milleturi. 
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2000, p. 57. 
206 Charles şi Barbara Jelavich,  op.cit., p. 23. 
207 L. S. Stavrianos, op.cit., p. 112.  
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nu a avut, cel puţin până în perioada declinului, caracterul distructiv şi opresiv, care 
îi este frecvent atribuit, pentru populaţiile din Balcani. Perioada nu este prezentată 
ca una armonioasă, fiind subliniate masacrele, înrobirile, jefuirile, însă odată ce 
momentul cuceririi a trecut, condiţiile popoarelor supuse din cele mai multe regiuni 
s-au schimbat. Mantran, referindu-se la provinciile balcanice ale imperiului, merge 
până la afirmaţia că regimul otoman era deseori mai favorabil poporului de jos, 
decât regimurile care îl precedaseră sau cele care îl înconjurau, în Europa vremii. 
În sprijinul afirmaţiei aduce argumente ca uşurarea sistemului fiscal, în ceea ce 
priveşte prestările de servicii, corvezile sau reglementarea obligaţiilor fixe, care 
substituiau arbitrariul fostelor feudalităţi locale208. 

Pe baza aceleiaşi argumentaţii, Stavrianos afirmă că persistenţa otomanilor 
în Balcani pentru o perioadă atât de mare de timp, s-a datorat faptului că au satisfă-
cut într-o anumită măsura nevoile supuşilor creştini. În secolele de declin, începând 
cu sfârşitul secolului al XVI-lea, instituţiile lor s-au deteriorat şi au devenit corupte 
şi opresive. Această evoluţie nu a amenințat identităţile naţionale balcanice şi 
coeziunea acestora, mai mult, ineficienţa şi slăbiciunea instituţiilor otomane au 
eliminat posibilitatea denaţionalizării, conturând viitorul zonei şi a popoarelor 
acesteia209. Stavrianos consideră că guvernarea otomană în Balcani a  consolidat 
solidarităţile de grup în Balcani, fapt datorat în mare parte acordării unei autonomii 
largi a comunităţilor şi impunerii unor reguli care îi separau pe musulmani, de 
nemusulmani. La fel ca şi Todorova, el spune că elitele au fost într-adevăr distruse, 
ceea ce i-a lăsat fără lideri, dar un fapt ce i-a ferit mai târziu de diferenţieri şi 
conflicte. De-a lungul secolelor de conducere otomană, populaţiile au persistat ca 
mase de ţărani, separate, omogene şi unite210. În sprijinul acestei aserţiuni, Stavrianos 
aduce argumentul compoziţiei etnice neschimbate a Balcanilor pe parcursul perioa-
dei otomane. Schimbarea pe care o subliniază din punct de vedere demografic este 
cea a configuraţiei etnice, datorată concentrării populaţiei turce, formată în special 
din autorităţi, în oraşe, care erau centre militare şi administrative. Creştinii alegeau 
să se stabilească în regiuni rurale pentru a evita contactul cu autoritătile turceşti211. 
Atât Mantran, cât şi Stavrianos menţionează  autonomia internă acordată unor 
comunităţi, în schimbul plăţii unor taxe şi impozite, atitudinea permisivă faţă de 
influenţa Patriarhatului Ortodox în peninsulă, alături evident, de lipsa unei politici 
de asimilare sau de prozelitism religios a autorităţilor otomane212. Stavrianos se 

                                                            
208 Robert Mantran, Istoria Imperiului Otoman, Bic All, Bucureşti , 2001, p. 253. 
209 Ibidem, p. 113. 
210 Ibidem, p. 114. 
211 Ibidem, p. 97. 
212 Robert Mantran, op.cit., p. 253; L. S.  Stavrianos, op.cit., pp. 103, 105, 107, 114.  
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diferenţiază de viziunea Todorovei asupra moştenirii otomane regăsite în cultura 
populară, susţinând influenţa limitată a culturii otomane asupra culturii populare a 
etniilor balcanice, element argumentat prin separarea otomanilor de supuşii lor, 
prin bariere sociale şi religioase, fapt susţinut în mare parte şi de concentrarea 
otomanilor în oraşe 213 . Prin urmare, faptul că turcii au exercitat o influenţă 
superficială asupra culturii populare le-a permis popoarelor balcanice să îşi 
păstreze identitatea şi să dezvolte o cultură proprie214. 

Un aspect important discutat de Stavrianos este asocierea dintre mitul 
jugului otoman şi cel al înapoierii popoarelor balcanice. Autorul conectează acest 
aspect de organizarea teocratică, statică şi autosuficientă a societăţilor balcanice, de 
monopolul Bisericii Ortodoxe asupra vieţii intelectuale, corelat cu analfabetismul 
populaţiei şi accesul dificil la cultură. Ierarhia ortodoxă a rămas un arbitru în 
problemele intelectuale, neprovocată până în secolul al XVIII-lea, când noi forţe au 
produs noi clase, cu idei noi, ceea ce a însemnat sfârşitul epocii teocraţiei215. 
Autorul induce ideea că această teocraţie ortodoxă a contribuit la înapoierea, 
incapacitatea de a progresa a societăţilor balcanice, și că această înapoiere nu a fost 
neapărat provocată de stăpânirea otomană, deci nu a fost indusă, ci mai degrabă 
inerţia, ignoranţa, la care a contribuit teocraţia Bisericii Ortodoxe au constituit 
factori de stagnare, regres şi au făcut imposibilă orice manifestare de împotrivire a 
maselor inerte faţă de stăpânirea otomană sau faţă de această formă de teocraţie. În 
esenţă, ideea sa este că religia şi biserica au determinat înapoierea ca o 
caracteristică intrinsecă, nu extrinsecă a societăţilor balcanice216.  

În concluzie, autorul consideră că mitul a cinci sute de ani de întuneric şi 
sclavie este o parte a folclorului naţionalist balcanic, politica otomană nefiind bazată 
pe principii ca divide et impera sau omogenizarea religioasă, fapt care a făcut ca 
popoarele balcanice să îşi păstreze identitatea şi apoi să îşi câştige independenţa217.  

În perioada timpurie, conducerea otomană a avut aspecte pozitive, cum ar 
fi un anumit grad de pace şi securitate, dreptul de a-şi conduce treburile interne în 
schimbul unor taxe, însă deteriorarea structurii otomane imperiale a avut efecte 
                                                            
213 L.S. Stavrianos, op.cit., p. 107. 
214 Ibidem, p. 108. ;  Robert Mantran, op.cit., p. 253. 
215 Ibidem, pp. 111-112. 
216 Autorii Misha Glenny și Mark Mazower abordează mitul înapoierii Balcanilor dintr-o perspectivă 
mai recentă. M. Glenny, în The Balkans: Nationalism, War, and the Great Powers, 1804–1999 (1999) 
privește această înapoiere din perspectiva  unor trăsături negative ale Balcanilor, ca naționalismele, 
războaiele, intervenția Marilor Puteri, pentru ca în concluzie să denunțe referirile la Balcani exclusiv 
în cadrul acestor termeni negativi și ignorarea regiunii în afara perioadelor sale istorice dificile. Mark 
Mazower în ultimul capitol al lucrării sale The Balkans (2000), se axează asupra caracterului violent 
atribuit regiunii de către Occident, încercând să traseze o istorie  a percepțiilor negative ale Vestului 
asupra Balcanilor. 
217 L. S. Stavrianos, op.cit., p. 114. 
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asupra popoarelor supuse. În ciuda eficienţei anterioare, în perioada de declin, 
popoarele balcanice au fost supuse rapacităţii oficialilor guvernamentali şi violenţei 
soldaţilor. Perioada declinului otoman, început în secolul al XVI-lea, a declanşat 
manifestarea naţionalismelor. 

 

IV.3. DECLINUL IMPERIULUI OTOMAN ŞI EFECTELE 
ASUPRA POPOARELOR BALCANICE  

 
Pentru majoritatea supuşilor imperiului predominau loialităţile locale, 

conta apartenenţa la comunitatea locală. Chiar dacă exista o formă de identificare 
mai largă, aceasta era una religioasă mai degrabă decât politică. Astfel, Imperiul 
Otoman nu a fost o instituţie coezivă, nu a comandat loialitatea activă şi supunerea 
popoarelor din imperiu, ci a fost mai degrabă un conglomerat de grupuri disparate, 
autocentrate şi autosuficiente. Absenţa unui naţionalism otoman a lăsat un gol 
ideologic, care a fost umplut cu naţionalisme balcanice, arabe, chiar turcesc, iar 
Primul Război Mondial a acţionat ca un detonator al acestor sentimente naţionaliste 
şi a demolat structura imperială otomană. 

În perioada de declin, imperiul a început să îşi piardă regiunile de frontieră, 
anexate de marile puteri vecine. Între domnia lui Suleiman Magnificul și începutul 
secolului al XIX-lea imperiul a pierdut Ungaria, Transilvania, Croația, Slavonia, 
Dalmația și Banatul de Temesvar, în favoarea Habsburgilor și țărmul nordic al 
Mării Negre până la râul Prut în favoarea rușilor, iar principatele dunărene aveau 
un statut autonom 218 . Cel mai important efect al declinului otoman, asupra 
popoarelor balcanice, care a afectat viața cotidiană a fost înlocuirea sistemului de 
administrare și distribuire a pământului numit timar219, stabilit în perioada cuceririi, 
cu cel chiflik 220 . Trecerea de la sistemul timar la chiflik a însemnat ca noul 
deținator al chiflikului, deținea pământul ca o proprietate asupra căreia avea 
drepturi ereditare, de care putea să dispună cum dorea. Prin urmare el era liber să îi 
evacueze pe țărani, dacă refuzau să accepte termenii de proprietate221. Pentru țărani 
era o involuție față de vechiul timar, în cadrul căruia numărul de dări și prestații de 
servicii, care puteau fi cerute unui țăran era limitat222. Aceste aranjamente difereau 
de la o regiune la alta, dar procedura era răspândită și dovedește împovărarea 

                                                            
218 Ibidem, p. 138. 
219 Timar - tip de domeniu funciar, care se referă la parcelarea ternenurilor fertile și acordarea lor ca 
fiefuri războinicilor merituoși. Obligațiile acestora erau foarte bine stabilite, fiind controlați strict de 
guvernul central.  
220 În limba turcă – Çiftlik. 
221 L. S. Stavrianos, op.cit., pp. 138-140. 
222 Charles și Barbara Jelavich, op.cit., p. 32. 
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situației țăranilor. Trecerea la chiflik a început la sfârșitul secolului al XVI-lea și la 
începutul secolului al XVII-lea, iar opresivitatea acestuia, alături de tâlhăriile care 
au apărut ca urmare a slăbirii autorității centrale au dus la depopularea zonelor 
rurale223. Una dintre consecințe a fost apariția bandelor de haiduci și revoltele 
țărănești, constante ale perioadei de declin al imperiului și elemente care au 
constituit baza de masă a mișcărilor naționaliste din secolul al XIX-lea224.  

Conducerea mișcărilor naționaliste a fost asumată într-o mare măsură de 
elemente din clasa mijlocie, dezvoltată ca urmare a intensficării comerțului și 
industriei cu Vestul, dar și a contactelor intelectuale. Contactul acestor elemente cu 
Vestul a contribuit la conștientizarea factorului otoman în această stare de înapo-
iere față de Occident, contribuind la crearea unui climat intelectual nou, la o 
reînniore culturală în lumea balcanică225. Prin poziția lor geografică, interesele 
maritime și contactele comerciale, grecii au fost primii receptivi la ideile europene 
și la felul în care au evoluat acestea. În secolul al XVIII-lea, această ocazie s-a ivit 
din ce în ce mai des și pentru alte popoare din Balcani. Principiile Iluminismului și 
apoi ale Revoluției Franceze au ajuns să influențeze atitudinea unor pături ale 
populației din imperiu, nu numai față de guvernul otoman, dar și față de propria lor 
biserică. Noile doctrine  au ajuns să întărească convingerile naționale ale 
conducătorilor din Balcani, dându-le totodată și o turnură predominant laică226. Prin 
intermediul grecilor, ideile iluministe s-au răspândit în Bulgaria, Principatele 
Române, Serbia, treptat în toată Peninsula Balcanică.  

 În a doua jumătate a secolului al XVII-lea Imperiul Otoman a suferit 
înfrângeri devastatoare şi a pierdut teritorii extensive, în condiţiile unei coaliţii 
anti-otomane organizate de către Habsburgi şi formată din Polonia, Veneţia şi 
Rusia. Prin urmare, înfrângerea turcilor de către Austria s-a încheiat cu Pacea de la 
Karlowitz, din 1699, prin care Imperiul Otoman se retrăgea dinspre Viena până la 
Dunăre. Prin acest tratat, Austria primea Transilvania, Croația, Slavonia, toată 
Ungaria, cu excepția Banatului de Temesvar. Veneția obținea Peloponezul, și cea 
mai mare parte din Dalmația, Polonia recupera provincia Podolia227, iar rușii luau 
Azovul. Aranjamentele de la Karlowitz au fost fără precedent şi constituie un punct 
de turnură în istoria Europei de Sud-Est, niciodată turcii până atunci nu predaseră 
un teritoriu atât de vast fără nicio compensare. Austria a beneficiat cel mai mult ca 
urmare a rolului său primar în cadrul războiului. Prin Tratatul de la Karlowitz a 

                                                            
223 L. S. Stavrianos, op.cit., p. 141. 
224 Charles și Barbara Jelavich, op.cit., p. 34. 
225 L. S. Stavrianos, op.cit., pp. 145-147. 
226 Charles și Barbara Jelavich, op.cit., pp. 34-35. 
227 Barbara Jelavich, op.cit., p. 71. 
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devenit puterea dominantă în Europa Centrală, punând în umbră Peninsula 
Balcanică. Deşi autoritatea otomană era în declin, Europa a început să se confrunte 
în perioada următoare cu așa-numita problemă orientală,  care a constituit una 
dintre preocupările de bază ale diplomației europene până la sfârșitul Primului 
Război Mondial. După Pacea de la Karlowitz au urmat 11 ani de pace, urmați de 
trei decenii de război intermitent, care au culminat cu Tratatul de la Belgrad din 
1739. În acest răstimp are loc capturarea Iașiului, capitala principatului Moldovei 
de către Petru cel Mare al Rusiei. Înfrânt însă pe malul drept al Prutului, campania 
lui Petru se încheie cu Tratatul de pe Prut, din iulie 1722, când Rusia preda Azovul, 
Dnieper, Taganrog și pierdea privilegiul de reprezentare diplomatică la 
Constantinopol228. 

Tot în acest răstimp, turcii au lansat o campanie împotriva Veneției pentru 
recuperarea Peloponezului în 1715. În ajutorul Veneției a venit prințul Eugen de 
Savoya, în 1716, care în același an reușește să obțină o primă victorie la fortăreața 
Peterwardein, iar apoi a atacat Temesvar, ultima cetate turcească în Ungaria, care a 
capitulat după un asediu de cinci săptamâni. În următorul an, 1717, prințul Eugen 
de Savoya a asediat Belgradul și a ocupat o mare parte a Serbiei şi Țării Românești. 
Ostilitățile s-au încheiat în urma negocierilor și a semnării Tratatului de la 
Passarowitz, din 21 iulie 1718. Bazat pe status-quo-ul de la încheierea ostilităților, 
austriecii câștigau ce mai rămăsese din Ungaria, cea mai mare parte a Serbiei, părți 
din Valahia și Bosnia. Republica Veneția a pierdut Peloponezul, dar păstra insulele 
Ioniene și avea câteva câștiguri în Dalmația229. Acest tratat a crescut prestigiul 
Habsburgilor în Balcani, în contrast cu declinul Veneției și cu umilința militară a 
Imperiului Otoman. 

Au urmat războaie cu Austria şi Rusia, finalizate prin Tratatul de la 
Belgrad din 1739, când austriecii restituie turcilor tot ceea ce câștigaseră prin Pacea 
de la Passarowitz-Bosnia, Țara Românească, Serbia inclusiv Belgradul. După 
defecțiunea austriecilor, rușii au decis să încheie și ei pacea, lucru concretizat prin 
Tratatul de la Nisa din octombrie 1739, când au cedat turcilor, câștigurile lor în 
Moldova și în Crimeea, reținând doar cetatea Azov230. 

Imperiul Otoman s-a bucurat de trei decenii de pace, după tratatele de la 
Belgrad și Nisa, perioadă încheiată de izbucnirea razboiului ruso-turc din 1768-
1774. În continuare, evoluţii politico-diplomatice desfăşurate pe parcursul secolului 

                                                            
228 L. S. Stavrianos, op.cit., p. 180. 
229 Ibidem, pp. 181-183. 
230 Ibidem, p. 183. 
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al XIX-lea, cunoscute sub numele generic de problema orientală231, au contribuit la 
erodarea continuă a imperiului232.  

Întorcându-ne la provinciile balcanice aflate sub autoritate otomană se 
poate afirma, că anumite evoluții ale perioadei au exercitat o influenţă directă 
asupra acestora. În afara modificării frontierelor teritoriale, contactul cu unele 
puteri aspirante în teritoriile otomane au avut şi un impact ideologic asupra 
popoarelor balcanice. Extrem de importante au fost contactele comerciale, 
culturale 233 , propaganda direcţionată de la Paris pentru subminarea autorităţii 
otomane în zonă. Stavrianos subliniază că deşi această influenţă a fost diferită de la 
o zonă la alta234, aceste idei au incitat popoarele balcanice la independenţă, le-au 
consolidat determinarea în câştigarea libertăţii. 

Acest element lansează o altă discuţie, şi anume aceea a factorilor ideolo-
gici, a loialităţilor, a formelor de conştiinţă comună existente, care influenţau 
disponibilitatea societăţilor balcanice înspre schimbare. Dacă lumea balcanică a 
perioadei otomane timpurii era aşa cum am menţionat una statică, teocratică, 
denaţionalizată şi ortodoxă prin excelenţă, pe parcursul secolului al XIX-lea, 
această hegemonie a ortodoxiei este înlocuită de primatul naţionalismelor. Această 
schimbare a fost consecinţa mai multor factori, ca declinul Imperiului Otoman, 
însoţit de deteriorarea militară şi administrativă, apariţia sistemului chiflik, care a 
produs lipsuri şi răscoale ţărăneşti, intensificarea comerţului şi industriei, care a 
introdus pe scena balcanică noi elemente sociale cu idei noi, alături evident, de 
intensificarea contactelor cu Europa, ceea ce a atras după sine sporirea influenţei 
ideologiilor străine. Expansiunea intereselor marilor puteri în zonă a constituit de 
asemenea un element important. Pe parcursul secolului al XIX-lea, când mişcările 
naţionaliste au început să se manifeste, aceşti factori, evident în formule diferite, au 

                                                            
231 Chestiunea orientală se referă la problema diplomatică pusă în secolul al XIX-lea și la începutul 
secolului XX de dezintegrarea Imperiului Otoman, ca urmare a competiției între puterile europene 
pentru acapararea controlului asupra fostelor teritorii otomane. Orice schimbare internă în teritoriile 
otomane cauza tensiuni între puterile europene, fiecare simțindu-se amenințate de o eventuală 
intensificare a inflenței în zonă a unei alte puteri. Chestiunea s-a manifestat periodic pe parcursul 
secolului al XIX-lea, anexarea Crimeei în urma războiului ruso-turc din 1787-1791, revoluția greacă 
din 1820, conflictul crimeean (1853-1856), criza balcanică din 1857-1878, criza bosniacă din 1908, 
Războaiele Balcanice din 1912-1913. În final, distribuția teritoriilor otomane a fost următoarea: 
provinciile balcanice au devenit state independente pe parcursul secolului al XIX-lea, adesea sub 
influența Rusiei sau a uneia din Marile Puteri; Marea Britanie a ocupat Ciprul în 1878 și Egiptul în 
1882, dobândind de asemenea după Primul Război Mondial, mandate asupra Palestinei și Irakului; 
Franța a preluat controlul asupra Siriei și Libanului în 1920. Turcia, nucleul statului otoman, a 
câștigat recunoașterea ca republică independentă. 
232 L. S. Stavrianos, op.cit., pp. 186-188. 
233 Robert Mantran, op.cit., pp. 284-289. 
234 Influenţa Franţei a fost mai marcantă  în teritoriile de la Marea Adriatică unde autoritatea sa a fost 
mai prelungită (provinciile ilire). 
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influenţat evoluţia acestor mişcări. Cu toate acestea, naţionalismul balcanic nu a 
fost unul omogen sau coordonat, ci dimpotrivă, a reverberat într-o serie de revolte 
separate, independente, răspândite pe tot parcursul secolului al XIX-lea235. Naţiona-
lismele balcanice au modificat situaţia politică a peninsulei, astfel dacă la începutul 
secolului, Balcanii erau în întregime sub stăpânire otomană, în 1878 existau trei 
state balcanice independente şi un al patrulea autonom236. Aceste evoluţii, cunos-
cute în istoriografie sub numele de chestiunea orientală au culminat cu declanşarea 
Primului Război Mondial, a cărui desfăşurare a modificat definitiv peisajul 
geopolitic al Peninsulei Balcanice. Pe fondul dezintegrării din această perioadă a 
marilor imperii, Austro Ungar, Ţarist şi Otoman, în ultimele luni ale anului 1918 pe 
ruinele acestor imperii, în Peninsula Balcanică au fost create noi state naţionale: 
Iugoslavia, România, Albania, Grecia şi Bulgaria. La fel ca în Europa Centrală și 
de Est, și în Balcani sau în Europa de Sud-Est, frontierele de stat nu au fost trasate 
la Conferința de Pace de la Paris. Statele din această regiune, o parte au ieșit din 
război învingătoare, altele înfrânte, iar majoritatea frontierelor lor au fost stabilite 
prin victorii pe teren, pentru a fi apoi confirmate sau modificate prin tratatele de la 
Paris, dintre Austria și puterile aliate, semnat la Saint Germain, de la Rapallo cu 
Italia şi Iugoslavia, de la Neuilly sur Seine cu Bulgaria237, de la Trianon cu Ungaria 
şi de la Sèvres cu Turcia. Acesta din urmă s-a dovedit a fi singurul tratat, care nu a 
putut fi pus în aplicare. A fost propus de diplomaţia europeană şi acceptat de 
guvernul de la Istanbul, dar respins de mişcarea naţională a lui Mustafa Kemal 
Atatürk, care decide continuarea luptei. Victoriile obţinute de aceştia în perioada 
1920-1922 asupra armenilor, francezilor în Cilicia şi asupra grecilor în regiunea 
Smirnei 238  i-au pus pe aliaţi în situaţia de a renegocia rămăşiţele Imperiului 
Otoman. Extenuaţi după război, aliaţii nu erau dispuşi să folosească forţa pentru 
implementarea Tratatului de la Sèvres. Prin urmare are loc pregătirea unei noi 
Conferinţe de Pace, la Lausanne, în iulie 1923. Tratatul semnat aici anula toate 
prevederile de la Sèvres, recunoscând Turciei toate cuceririle kemaliste. Turcia 
îngloba astfel Tracia orientală, teritoriile în litigiu din Anatolia, adică regiunea 
Smirnei, Cilicia şi litoralul pontic şi provinciile de est. La acestea se adăuga 
recunoaşterea suveranităţii Turciei asupra Strâmtorilor239.  

                                                            
235 L. S. Stavrianos, op.cit., p. 222. 
236 Ibidem, p. 115. 
237 În Tratatul de la Neuilly din noiembrie 1919, impus de Marile Puteri, Bulgaria a pierdut ultima 
parte din Tracia în favoarea Greciei şi mai multe teritorii mici în Iugoslavia, în timp ce România 
recuperează sudul Dobrogei. Bulgaria are în prezent frontierele stabilite în 1919, alături de Dobrogea 
de Sud,  recâștigată după al Doilea Război Mondial. 
238 Robert Mantran, op.cit., p. 544. 
239 Ibidem, pp. 544-545. 
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În urma acestor tratate, în afară de Turcia, România a rămas cel mai mare 
stat balcanic, după război. Acumulând teritorii de la Austro-Ungaria, Rusia și 
Bulgaria, România de după război a reușit să își dubleze suprafața. Mai exact a luat 
Basarabia, Bucovina și Transilvania și cea mai mare parte a Banatului. Acest lucru 
a atras după sine problema unor populaţii minoritare largi, ungurii și germanii în 
Transilvania, ucraineenii în Bucovina şi Basarabia 240 . Cea mai mare parte a 
frontierelor prezente ale României sunt cele din 1919, însă în al Doilea Război 
Mondial, a pierdut Basarabia şi nordul Bucovinei, anexate de Rusia Sovietică și 
sudul Dobrogei, pierdut în favoarea Bulgariei. 

Încă din perioada războiului, datorită serviciilor de război ale sârbilor, 
aliaţii au sprijinit formarea unui stat al slavilor de sud, în defavoarea Austriei și 
Ungariei. Prin urmare, în 1918 a fost proclamat Regatul Sârbilor, Croaţilor şi 
Slovenilor, care în 1929 primeşte numele de Iugoslavia. Datorită litigiilor cu Italia, 
din Marea Adriatică, frontierele au fost stabilizate abia în 1924. Teritoriul delimitat 
în perioada 1919 şi 1924, alături de câteva districte câştigate în al Doilea Război 
Mondial, în defavoarea Italiei au constituit frontierele iugoslave din 1919, când are 
loc dezintegrarea acesteia. 

Bulgaria a rămas singura putere revizionistă din Balcani, căzând pe ultimul 
loc în ierarhia balcanică 241 . Prin  tratatul de la Neuilly pierdea aşa cum am 
menţionat, ultima parte pe care o deţinea din coasta Traciei în favoarea Greciei şi 
Sudul Dobrogei în favoarea României. Bulgaria în prezent se suprapune frontie-
relor din 1919, cu excepţia sudului Dobrogei, pierdut aşa cum am menţionat în al 
Doilea Război Mondial, în favoarea României. 

În ceea ce priveşte Grecia, aceasta a câştigat Tracia Occidentală de la 
bulgari. În urma Tratatului de la Sèvres, Grecia trebuia să primească de asemenea 
şi Tracia Orientală, ceea ce i-ar fi asigurat controlulul coastei Mării Egee, până la 
porţile Constantinopolului. De asemenea, prin acelaşi tratat Grecia urma să 
primească o parte din insulele egeene, până la intrarea în Strâmtori, pe care le 
pierde însă în urma războiului greco-turc şi a semnării tratatului de la Lausanne, 
care a reprezentat o victorie a naţionalismului turc. La Lausanne a fost încheiat, pe 
30 ianuarie 1923, un acord separat, care prevedea schimbul obligatoriu şi reciproc 
de minorităţi între Grecia şi Turcia. În acelaşi an, mai mult de un milion de greci 
ortodocşi, foşti cetăţeni otomani au fost transferaţi în Grecia, din Asia Mică, în 
vreme ce aproximativ 400.000 de turci au părăsit Grecia, fiind stabiliţi în Turcia. 
Excepţie au fost turcii din Tracia Occidentală, care constituiau încă 30% din 
populaţie242, cu condiţia acordării aceluiaşi privilegiu extinsei comunităţi greceşti 

                                                            
240 L. S. Stavrianos, op.cit., p. 592. 
241 Ibidem. 
242 Ibidem, p. 591. 
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din Constantinopol243. Acest moment este important nu doar pentru că marchează 
definitiv, sfârşitul lumii otomane244, dar şi pentru că a alterat substanţial harta 
etnografică a Balcanilor, în special a teritoriilor macedonene deținute de greci245. 
Mare parte a grecilor anatolieni transferaţi au fost stabiliţi aici, modificând radical 
caracterul etnic al acestora. Astfel în 1923, 89% din populaţia Macedoniei era de 
etnie greacă,  spre deosebire de 43% în 1912246.  

În perioada interbelică, deşi frontierele erau modelate conform principiului 
autodeterminării, acestea au atras după sine în unele cazuri, aşa cum am menţionat 
apariţia unor largi minorităţi etnice, în cadrul noilor state şi implicit tensiunile 
entice 247 . La acestea s-au adăugat problemele politice şi de infrastructură ale 
acestor state, cum ar fi caracterul agrar al economiilor balcanice, fragmentarea 
proprietăţilor agricole, sărăcia, suprapopularea, analfabetismul, corupţia, guvernele 
autoritare, tratamentul deficitar al minorităţilor, lipsa unui capital de investiţie. Al 
Doilea Război Mondial, deşi a lăsat aproape intactă configuraţia frontierelor 
naţionale, a însemnat pentru Balcani o revoluţie socială, exercitând o inflenţă 
majoră asupra structurii instituţiilor interne. Instituţiile monarhice au fost distruse, 
monarhii înlăturaţi de la conducere, partidele tradiţionale au fost reprimate, alături 
de liderii politici influenţi, pentru a lăsa loc noilor partide comuniste, care au 
acaparat Balcanii de Nord vreme de o jumătate de secol, subordonând întreaga 
activitate a societăţilor pe care le controlau, intereselor ideologiei oficiale 248 . 
Descriind în 1958 nivelul şi maniera de subordonare a societăţilor de către regimu-
rile comuniste, Stavrianos sublinia că indiferent cât de longevive vor fi regimurile 
comuniste, acestea vor lăsa o amprentă mai adâncă asupra societăţilor balcanice, 
decât Imperiul Otoman. El afirma acest lucru din perspectiva problemei tradiţio-
nale, a decalajului existent între nivelul de dezvoltare a societăţilor balcanice şi cel 

                                                            
243 Aceste migrații care au urmat Tratatului de la Lausanne nu au fost decât o culminare a unei serii de 
schimburi de populaţii, care au început cu războaiele balcanice. Primul transfer a intervenit în 1912, 
când aproximativ 100.000 de turci au fugit din faţa armatelor câştigătoare ale Ligii Balcanice. O dată 
cu încheierea, prin Pacea de la Bucureşti, a celui de-al Doilea Război Balcanic, au intervenit alte 
migraţii în masă, 50.000 de turci, 60.000 de bulgari, 70.000 de greci. Pe parcursul anului 1914, 
mişcările de populaţie au continuat: 115.000 de musulmani au părăsit Grecia, alţi 135.000 au părăsit 
celelalte ţări balcanice şi 115.000 de greci au părăsit Tracia Orientală turcească. În timpul Primului 
Război Mondial, mişcările migratorii au încetat, deşi bulgarii au expulzat 36.000 de greci din estul 
Macedoniei, în 1916, când au atacat ocupat regiunea. La sfârşitul războiului, mişcările migratorii ale 
populaţiilor au fost reluate. (vezi L.S. Stavrianos, op.cit., p. 590) 
244 Mark Mazower, op.cit., p. 107. 
245 Charles Jelavich, Barbara Jelavich, op.cit., p. 316. 
246 Mark Mazower, op.cit., p. 107. 
247 Existenţa unei minorităţi maghiare în Slovacia, Transilvania şi Iugoslavia, alături de tensiunile 
existente între două dintre naţionalităţile constitutive ale Iugoslaviei, sârbii şi croaţii, au dominat viaţa 
politică a ţărilor. Cererile revizioniste ale Bulgariei şi Ungariei au creat de asemenea un sentiment de 
insecuritate în zonă, iar în cazul României, refuzul Rusiei Sovietice de a recunoaşte posesiunea 
românească asupra Basarabiei. 
248 L. S. Stavrianos, op.cit., p. 839. 
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al societăţilor Occidentale. În acest context, el subliniază existenţa în a doua 
jumătate a secolului XX, a două seturi de proceduri diferite în ceea ce priveşte 
abordarea acestei probleme. Pe de o parte erau procedurile urmate de statele 
comuniste ale Balcanilor de Nord, iar de cealaltă parte spune el, era modelul pro-
vestic al Greciei, rămasă un avanpost occidental în urma divizării Balcanilor la 
Yalta în 1944 şi apoi a enunţării doctrinei Truman, în 1947. Stavrianos îşi încheie 
lucrarea The Balkans since 1453, cu întrebarea care dintre cele două modele se vor 
dovedi în anii ce vor urma mai adaptabile şi mai capabile în a depăşi problema 
tradiţională a subdezvoltării Balcanilor249. 

 
IV.4. MINORITĂȚILE MUSULMANE DIN SUD-ESTUL 

EUROPEI, CA MOȘTENIRE A PERIOADEI OTOMANE 
 
Dominația turcă în Balcani, din secolul al XV-lea și până în secolul al 

XIX-lea a dus la crearea unor enclave, insule de etnici turci în Balcani. Odată cu 
recesiunea imperiului, cei mai multi dintre turci s-au întors în teritoriul de 
origine250, totuși elementele turcești și islamice ale moștenirii otomane au rămas o 
entitate permanentă în Balcani251.  

Deși turcii nu și-au supus forțat popoarele creștine la Islam, ei au încurajat 
așezarea populației turcomane musulmane în noile teritorii cucerite din Balcani252, 
existând totodată convertiri la Islam, în scopul eliberării de lipsurile la care erau 
supuși nemusulmanii. Prin urmare, în prezent există minorități musulmane 
considerabile în Balcani. Comunități numeroase se află în prezent în Albania, 
Bosnia și Herțegovina, Bulgaria sau Grecia. Pe teritoriul României prezența turco-
tătară în zona Dobrogei datează încă din secolul al XIII-lea253, prezența lor fiind 
consolidată în perioada otomană, în prezent, conform datelor Recensământului 
populației din 2002 existând 32.098 turci și 23.935 de tătari.254  

Situația  minorităților musulmane din statele sud-est europene a influențat 
evoluția relațiilor diplomatice între Turcia și aceste state, care constituie un element 
important în analiza imaginii turcilor, în manualele școlare de istorie ale unora 
dintre aceste state, Bosnia și Herțegovina și România, în cazul nostru.  

                                                            
249 Ibidem, p. 844. 
250 L. S. Stavrianos, op.cit., pp. 9-10. 
251 Talip Küçükcan, „Re-claiming  Identity: Ethnicity, Religion and Politics among Turkish Muslims 
in Bulgaria and Greece”, în Journal of Muslim Minority Affairs,  Vol. 19, nr. 1, 1999, p. 64. 
252 Ibidem, p. 50. 
253 Vezi Tahsin Gemil, Peste un mileniu de existență a populației turco-tătare pe teritoriul României, 
în Moștenirea istorică a tătarilor, Vol. I, București, 2010, http://www.tatar.ro/publicatii/Tahsin% 
20Gemil/PESTE%20UN%20MILENIU.pdf, accesat la 20 septembrie 2011. 
254 Institutul Național de Statistică, Recensământul populației și al locuințelor 18-27 martie 2002. 
Structura etnică și confesională, Vol. IV, http://www.insse.ro/cms/files/RPL2002INS/vol4/tabele/t2.pdf, 
accesat la 8 decembrie 2012. 



 

 

 
CAPITOLUL V.  

RELAȚIILE ROMÂNO-TURCE ȘI  
MINORITATEA TURCO-TĂTARĂ DIN ROMÂNIA 

 
 
V.1. RELAȚIILE ROMÂNO-TURCE 
 
Relaţiile diplomatice dintre Turcia şi România au intrat într-o nouă fază 

după Războiul ruso-româno-otoman din 1877-1878 când România și-a proclamat 
independența (9/21 mai 1877), confirmată prin semnarea Tratatului de la Berlin de 
la 1/13 iulie 1878255, care prevedea totodată retrocedarea Dobrogei, Deltei Dunării 
și a Insulei Șerpilor. Prezența în Dobrogea a unei minorități turce importante și 
atitudinea adoptată de guvernul român în această chestiune a dus pe plan extern, la 
promovarea relațiilor româno-turce. La 5 decembrie 1878 are loc semnarea la 
București a unei convenții privitoare la schimbul de prizonieri capturați în războiul 
din 1877-1878. La acest trend pozitiv al relațiilor româno-turce a contribuit și 
atitudinea pozitivă a guvernului român în privința acordării minorității turce a 
drepturilor în problema proprietății rurale și a libertății cultelor 256 . Relațiile 
diplomatice existente până atunci au fost întrerupte în perioada Primului Război 
Mondial, care a plasat România și Imperiul Otoman în alianțe opuse. Sfârșitul 
acestei conflagrații și proclamarea în 1923 a Republicii Turcia, în urma războiului 
de independență turc condus de Mustafa Kemal a însemnat intrarea într-o nouă 
etapă a relațiilor româno-turce. Având în vedere linia politică neutră și pacifistă în 
plan extern dar și intern, promovată de Mustafa Kemal Atatürk 257 , alături de 
eforturile României pe plan extern după 1918 de a intensifica relațiile cu statele 
balcanice258, în perioada interbelică relațiile bilaterale dintre cele două state s-au 
amplificat. Această evoluție a avut loc și pe fondul ascensiunii la putere în Europa 
a grupărilor radicale de dreapta și a afirmării în relațiile internaționale a Rusiei 
Sovietice. Din acest registru face parte și semnarea la Atena, la 9 februarie 1934, a 
Înțelegerii Balcanice de către Turcia și România, alături de Grecia și Iugoslavia. 
Alexandru Ghișa și Dumitru Preda în recenta lucrare dedicată relațiilor diplomatice 

                                                            
255  Alexandru Ghișa, Dumitru Preda, Studiu introductiv în Dumitru Preda (coord.), Ministerul 
Afacerilor Externe. Direcția Arhive Diplomatice. Universitatea Europei de Sud-Est Lumina - 
București. România-Turcia. Relații Diplomatice 1923-1938, Vol. 1, Cavallioti, București, 2011, 
p.VIII. 
256 Mehmet Ali Ekrem, Din istoria turcilor dobrogeni, Kriterion, București, 1994, pp. 97-98. 
257 Alexandru Ghișa, Dumitru Preda, op.cit., p.VII. 
258 Ibidem, p. XI. 
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româno-turce consideră că acest document marchează un moment important în 
eforturile coordonate ale respectivelor guverne de a găsi o formulă de securitate în 
regiunea sud-est europeană259 , creată pentru a contracara în special influențele 
evoluțiilor externe. Momente importante în evoluția relațiilor dintre cele două state 
au fost sprijinirea de către România a intrării Turciei în Societatea Națiunilor, iar în 
1936, la conferința de la Montreux260, susținerea de către reprezentantul României, 
Nicolae Titulescu a poziției Turciei, în vederea restabilirii suveranității asupra 
Strâmtorilor. În perioada Războiului Rece lipsesc acordurile între regimul comunist 
din România și guvernul de la Ankara. În ansamblu este o perioadă ce se 
caracterizează printr-o distanțare între cele două state, din punct de vedere politic, 
cultural și social. O excepție o constituie acordul din 30 iulie 1966, care reglementa 
schimburile șiinţifice și artistice între Republica Socialistă România și Republica 
Turcia, semnat la Istanbul, acordul între guvernul Republicii Socialiste România și 
guvernul Republicii Turcia privind transporturile aeriene civile, semnat la Ankara 
la 2 mai 1966 și acordul privind cooperarea în domeniul turismului, semnat la 
Istanbul la 29 iulie 1966. 

După 1989 sunt reluate acordurile culturale iar raporturile economice și 
comerciale româno-turce au cunoscut în această perioadă o dezvoltare susţinută. 
Schimburile comerciale între cele două părți au crescut semnificativ după semnarea 
Acordului de Comerț Liber în 1997 şi integrarea României în Uniunea Europeană, 
la 1 ianuarie 2007. 

 

V.2. MINORITATEA TURCO-TĂTARĂ DIN ROMÂNIA 
 
Pe teritoriul României, prezența turco-tătară, mai ales în zona Dobrogei 

datează încă din secolul al XIII-lea 261 , fiind consolidată în perioada otomană. 
Element important al sistemului militar otoman, protejând Constantinopolul și 
asigurând canalul de comunicare cu Crimeea, Dobrogea a fost intens populată cu 
turci și tătari provenind din Asia Mică, respectiv Crimeea. Menționăm două dintre 
valurile migratorii tătare înspre Dobrogea, primul care a urmat anexării Hanatului 
Crimeei de către Rusia țaristă în 1783, iar al doilea ca urmare a Războiului Crimeei 
(1853-1856), când numeroși tătari au fost deposedați de bunuri și izgoniți din satele 
și orașele din Crimeea. Războiul din 1877-1878 a provocat o migrație masivă a 
musulmanilor din Dobrogea262. Istoricul Kemal Karpat consideră că probabil cele 

                                                            
259 Ibidem, p.XIII. 
260 Mehmet Ali Ekrem, op.cit., p. 116. 
261 Vezi Tahsin Gemil, op.cit. 
262 Constantin Iordachi, „La Californie des Roumains. L’intégration de la Dobroudja du Nord à la 
Roumanie, 1878-1913”, în Balkanologie, Vol. VI, nr. 1-2, 2002, p. 170. 



Călin Felezeu, Adriana Cupcea 73 
 

 

mai complete și corecte date privind populația din Dobrogea care urma să fie 
încorporată în România la 1878, se găsesc într-un tabel statistic obținut de 
consulatul francez din Tulcea.263 Conform afirmației consulului francez, aceste date 
au fost culese de un trimis special al guvernului român, care avea misiunea de a 
face o estimare cât mai corectă a populației ce urma să fie încorporată în România, 
conform tratatului de la Berlin din 1878. Astfel, potrivit acestei surse, populația 
totală a Dobrogei de Nord era de 225.753 persoane. Din aceștia, 126.924 erau 
musulmani (48.784 turci, 71.146 tătari și 6.994 circasieni), 46.504 erau români, 
30.237 bulgari iar restul evrei, greci, armeni, ruși și germani.264 

După încorporarea Dobrogei de Nord la România, provincia a fost supusă 
unui regim administrativ distinct, extraconstituțional care a durat din 1878 și până 
în 1913. Conform acestui statut, dobrogenii beneficiau de un tip local de cetățenie, 
care le nega participarea politică și le interzicea deținerea unor proprietăți în afara 
provinciei. Constantin Iordachi în articolul său, La Californie des Roumains. 
L’intégration de la Dobroudja du Nord à la Roumanie, 1878-1913, consideră că 
integrarea provinciei multietnice a Dobrogei la România s-a efectuat printr-o 
colonizare interioară. Afirmația este susținută prin argumente ca organizarea, 
bazată pe un statut administrativ distinct și pe o centralizare excesivă, bazată pe o 
asumare a unei superiorități culturale a regiunii centrale, pe o colonizare etnică 
intensă și pe dezvoltarea economică regională inegală, ca răspuns la nevoile 
metropolei. În perioada 1880-1882 s-a desfășurat o campanie de verificare a tuturor 
documentelor de proprietate otomane și de înlocuire a lor cu titluri de proprietate 
românești. La sfârșitul acestei campanii regimul proprietății din provincie a fost 
reglementat prin Legea asupra proprietății imobiliare din Dobrogea, din aprilie 
1882. Scopul legii era transformarea proprietății condiționale otomane asupra 
terenurilor agricole în proprietate capitalistă. Condiția intrării în proprietate de 
către țărani era o compensație financiară, plătită de țărani statului, iar cei ce nu își 
îndeplineau obligațiile financiare erau deposedați de stat. Conform informațiilor 
oferite de Toma Ionescu, între 1889 și 1914, 82.127 de hectare au fost redistribuite 
coloniștilor români în provincie265.  

Procesul de colonizare a determinat modificări la nivelul compoziției 
etnice a provinciei și în același timp a afectat modelul proprietății funciare a 
provinciei. Mai exact, în 1882, Dobrogea avea 175.075 de hectare terenuri arabile. 

                                                            
263 Kemal H. Karpat, „Urbanismul otoman: Emigrația din Crimeea spre Dobrogea și întemeierea 
orașului Medgidia (1856-1878)”, în Tahsin Gemil (coord.), Tătarii în istorie și în lume,  Kriterion, 
București, 2003, p. 228. 
264 Ibidem. 
265 Ionescu, Toma, „Asupra proprietăţii si colonizàrii in Dobrogea”, în Dobrogea, cincizeci de ani de 
viaţă românească, București, 1928, p. 274. 
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Turcii și tătarii reprezentau comunitatea care deținea cel mai mult pământ în 
provincie, adică 50% din terenurile arabile, urmați de români și bulgari, fiecare 
grup etnic posedând aproximativ 23% din terenurile agricole.266 Această repartiție a 
fost radical modificată de procesul de colonizare. În 1905, românii constituiau 
principalii proprietari cu o proporție de 63% a terenurilor arabile, în vreme ce 
proporția deținută de turci și tătari a scăzut la 7%267. 

Procesul de colonizare a fost dublat de unul de asimilare culturală prin 
intermediul învățământului și bisericii, fapt care a contribuit la inițierea unui 
fenomen de emigrație în rândul populației turco-tătare din Dobrogea, fenomen care 
va culmina în anii ’30. Pe baza analizei unui raport al autorităților guvernamentale, 
în opinia lui Mehmet Ali Ekrem, pot fi identificate două cauze esenţiale ale 
emigrării şi anume: modificarea legislaţiei proprietăţii funciare şi ineficienţa/corup-
ţia unei părţi a funcţionarilor. 

În cadrul raportului în cauză se sublinia de asemenea jefuirea turcilor de 
către  bandele de comitagii 268 , care în toate incursiunile aveau ordin de la 
Societatea Dobrogea să atace populația turco-tătară269. Alte cauze semnalate au fost 
insuficiența proprietății rurale, din ce în ce mai redusă pentru turcii și tătarii de la 
sate, în urma aplicării reformei agrare, verificarea titlurilor de proprietate, stabilirea 
unor impozite ridicate și imposibilitatea plății acestora, alături de acțiunile 
burgheziei bulgare de a intra în posesia pământurilor locuitorilor turci 270  care 
emigrau271. La toate acestea se adăugau condițiile grele de viață, cauzate de lipsa 
apei, de abuzurile jandarmilor și administrațiilor locale, prin folosirea populației 
turce la diferite activități, stării de sărăcie a comunităților și nu în ultimul rând, 
omiterii unor turci cu titluri de proprietate în regulă, în procesul de 
împroprietărire272.  

De asemenea trebuie menționat faptul că reglementarea proprietăţii, 
parcelarea şi vinderea terenurilor au redus spaţiul necesar creşterii animalelor, 

                                                            
266 Constantin Iordachi, „La Californie des Roumains…” , p. 186. (Cifrele sunt preluate de Constantin 
Iordachi din M. Stanciu, V. Ciorbea, „Aspecte ale problemei agrare în Dobrogea la sfârșitul sec. XIX 
și începutul sec. XX”, în Anuarul Institutului A. D. Xenopol Iași,  nr. 17, 1980, p. 415. 
267 Ibidem. 
268 Teremenul de comitagiu a desemnat în secolul al XIX-lea și în o bună parte a celui al XX-lea pe 
insurgenții bulgari care, invocând rațiuni patriotice, au fost activi în diferite acțiuni cu caracter 
paramilitar împotriva acelora pe care ei îi considerau dușmani ai națiunii bulgare. După alipirea 
Cadrilaterului la România, bande de comitagii treceau adesea frontiera în România dedându-se la acte 
de sabotaj, incendieri, incitare, agresiuni și atentate la adresa armatei și administrației române, cât și 
la adresa coloniștilor români de aici. 
269 Mehmet Ali Ekrem, op.cit. , p. 128. 
270 Ibidem. 
271 Ibidem. 
272 Ibidem. 
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modificând aspectele generale ale modului tradiţional de viaţă musulman în 
provincie. Prin urmare, turcii se aflau într-un declin numeric constant datorită 
emigrării şi decăderii meseriilor tradiţionale. Comunitățile turce și tătare, formate 
inițial din țărani, crescători de animale și agricultori, în proporţie de 85% au 
cunoscut o creștere treptată a numărului de argați, muncitori portuari, mici 
comercianți și meșteșugari după 1880273.  

Din perspectiva evoluțiilor externe, victoria lui Mustafa Kemal Atatürk în 
faţa armatelor greceşti şi proclamarea Republicii Turcia în 1923 a marcat începutul 
unei politici coerente în ceea ce priveşte sprijinirea emigrării conaţionalilor din alte 
state274. De obicei emigrarea spre Turcia se făcea în grupuri mari, de circa patru 
sute, cinci sute de persoane, capabile să dovedească că și-au vândut pământul și nu 
dispun de alte bunuri sau datorii către stat. Pentru a da o formă organizată 
fenomenului și pentru a evita problemele de natură medicală și organizatorică, 
apărute ca urmare a emigrării spontane, România și Turcia semnează pe 4 
septembrie 1936, Convenţia în privinţa proprietăţilor emigranţilor. Proprietăţile 
turcilor emigraţi rămâneau statului român, obligat să achite jumătate din 
contravaloare în petrol şi cealaltă jumătate în valută pe o perioadă de zece ani, iar 
art. 2, alineatul 5, prevedea obligația guvernului Republicii Turce de a face 
cunoscută cifra maximă pe care urmează să o primească. Dorinţa de emigrare 
depăşea uneori cota anuală prevăzută de guvernul de la Ankara la 15.000 persoane, 
după cum rezultă din nota Consulatului turc din 15-16 aprilie 1935275. Ea permitea 
doar turcilor care şi-au vândut averile şi au îndeplinit formalităţile legale să 
beneficieze de avantajele acordate emigranţilor. Declanşarea celui de-al Doilea 
Război Mondial şi necesitatea securizării graniţelor obligă guvernul român să 
oprească emigrarea populaţiei turce și tătare, al cărei număr se ridică la 119.481 
persoane, comparativ cu 177.166 la 1918. Repatrierea lor provoacă de asemenea 
cea mai severă cădere în ceea ce priveşte locuirea rurală. Din 38 de sate majoritar 
musulmane în perioada 1918-1921, rămân doar trei în preajma celui de-al Doilea 
Război Mondial. În consecinţa acestui fapt, turcii şi tătarii coboară de pe locul trei 
pe şase, departe de lipoveni, ruşi şi germani 276. 

După al Doilea Război Mondial și intrarea Românei sub regim comunist, 
chestiunea crimeeană a fost din nou legată de turco-tătarii din România. Giuseppe 
Cossuto consemnează arestările de către Securitate a mai multor membri ai 
comunității turco-tătare la începutul  anilor ’50, pe baza acuzației de activitate 

                                                            
273 Răzvan Limona, Populația Dobrogei în perioada interbelică, Semănătorul, București, 2009, p. 48. 
274 Ibidem, p. 46. 
275 Ibidem, pp. 49-50. 
276 Ibidem. 
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naționalistă și religioasă277. Literatura de specialitate menționează procesul intentat 
lotului tătarilor din 1952, format în majoritate din învățători, care aveau și calitatea 
de hoge, acuzați de propagandă pentru eliberarea Crimeei și formarea unui stat 
independent tătar278. Eliminarea adversarilor politici din interiorul minorității turco-
tătare a fost urmată de acțiuni ce vizau asimilarea culturală a comunității. Astfel, 
începând cu anul şcolar 1956-1957, instituţiile religioase şi laice de învăţământ au 
fost treptat închise. Seminarul musulman din Medgidia (înfiinţat în 1610) şi 
secţiunea tătarilor, a Facultăţii de Limbi Orientale de la Universitatea din Bucureşti 
au fost închise, iar şcoli cu predare în limbile turcă şi tătară au dispărut treptat. În 
plus, elitele comunităţii turco-tătare au fost marginalizate, iar publicațiile mass-
media în limba maternă au fost drastic reduse. Toate aceste măsuri au rezultat într-
o asimilare destul de rapidă a turcilor și tătarilor din Dobrogea. În raportul din 2009 
despre situația musulmanilor din România, al Institutului pentru Studierea 
Problemelor Minorităților Naționale, se afirmă că deşi funcționarea instituțiilor 
religioase musulmane era permisă, prezenţa şi impactul lor asupra vieţii publice au 
fost puternic limitate de promovarea de către statul comunist a ateismului și 
anticlericalismului279. 

De altfel, o perspectivă importantă asupra minorității turco-tătare în 
perioada regimului comunist este aceea a apartenenței religioase. După adoptarea 
legii cu privire la regimul general al cultelor, din august 1948, a fost asigurată 
recunoașterea oficială a principalelor culte din România. Religia musulmană s-a 
numărat printre puținele culte recunoscute legal, după acordarea unui statut de 
funcționare particular în 1949. Muftiatul Cultului Musulman din România, cu 
sediul la Constanța280, și-a continuat existența în această perioadă, membrii săi 
fiind remunerați de către statul roman. Muftiul era asistat în conducerea instituției 
de către un colegiu sinodal (sura al-islam), format din 23 de membri, aleși prin vot 
secret de către un consiliu al comunității. Consiliul era format din cinci-șase 

                                                            
277 Giuseppe Cossuto, „I musulmani dell’Europa dell’Est durante il periodo comunista. Note sulla 
loro storia e sui loro rapport con I rispettivi stati”, în Călin Felezeu (coord.), Studii şi cercetări de 
turcologie contemporană, Tribuna, Cluj-Napoca, 2004, p. 217. 
278 *„Tragedia tătarilor crimeeni si a sprijinitorilor lor din Romania, în România Liberă”, 24 Martie 
2007, http://www.romanialibera.ro/cultura/aldine/tragedia-tatarilor-crimeeni-si-a-sprijinitorilor-lor-
din-romania-90603.html, accesat la 16 ianuarie 2012. 
279  Kozàk Gyula, Muslims in Romania:Integration models, categorization and social distance. 
Working Papers in Minority Studies, nr. 18, Institutul pentru Studierea Problemelor Minorităților 
Naționale, Cluj-Napoca, 2009, p. 11. 
280 În anul 1877 Cultul Musulman din România  este organizat în patru muftiate. Între cele două 
războaie mondiale, prin contopire au rămas numai două, iar în 1943, muftiatele din Tulcea şi 
Constanţa s-au unificat, formând un singur muftiat (centru de cult), cu sediul în Constanţa. 
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membri și avea sarcina de administrare a vakıf-urilor281. În analiza sa asupra mino-
rității turce din România în perioada comunistă, Giuseppe Cossuto notează rolul 
important pe care l-a avut instituția Muftiatului în dezvoltarea și menținerea 
relațiilor cu alte state comuniste. O dată cu intensificarea relațiilor bilaterale dintre 
statul comunist și statele arabe începând cu sfârșitul anilor ’60, raporturile elitei 
musulmane din România cu comunități din alte state s-au intensificat, mai ales la 
nivelul contactelor guvernamentale și academice. Astfel, în 1972 au loc vizite 
oficiale ale reprezentaților Mufitatului în Maroc, Liban și Irak, în 1973 în Egipt, iar 
în 1976 în Libia. Această orientare înspre statele musulmane în politica externă a 
regimului comunist s-a reflectat în situația minorității turco-tătare din România. 
Prin urmare, în 1978 a fost autorizată importarea în țară a Coranului. De asemenea 
a fost propusă redeschiderea școlilor primare cu predarea în limba turcă și a fost 
admisă publicarea sporadică a Revistei cultului musulman, care a început să fie 
difuzată de Biroul Muftiatului din Constanța, din 1980 până în august 1982282. 

După căderea regimului comunist are loc o revitalizare a vieții spirituale și 
instituționale, fiind creată, încă din ultimele zile ale lunii decembrie 1989 283 , 
Uniunea Democrată Turcă Musulmană din România. Ca urmare a unor 
neînţelegeri din cadrul comunităţii s-a decis separarea în două organizații: Uniunea 
Minoritară Etnică Turcă din România, care a adoptat ulterior denumirea de 
Uniunea Democrată Turcă din România (UDTR) și Uniunea Democrată a 
Tătarilor Turco-Musulmani din România (UDTTR), ambele organizații având ca 
principal obiectiv declarat păstrarea şi perpetuarea valorilor culturale şi tradiţionale 
ale etnicilor turci, respectiv tătari. Profesorul Tahsin Gemil, participant direct în 
calitate de lider la acea vreme, al Uniunii Democrate Turce Musulmane din 
România, nou înființate, spune că disensiunile între turci și tătari au pornit de la 
problema conducerii Muftiatului. După demiterea muftiului Iacub Memet, care 
deținea funcția încă din 1947, o parte a comunității musulmane a cerut numirea în 
calitatea de muftiu a lui Mustafa Ali Mehmed, istoric și absolvent al Seminarului 
Musulman de la Medgidia. Pe de altă parte, imamii nu doreau pierderea puterii și 
au ales un muftiu dintre ei, Ibraim Ablachim. Ruptura între cele două etnii s-a 
produs întrucât Mustafa Ali Mehmed era turc, iar muftiul nou ales, Ibraim 
Ablachim era tătar. Astfel, deși în taberele care îi susținuseră pe cei doi se aflaseră 

                                                            
281 Vakıf-ul - o fundație religioasă, care deținea diverse dotări sub forma unor terenuri, clădiri și care 
utiliza venitul provenit din acestea în scopuri religioase și caritabile. (vezi Gabor Agoston, Bruce 
Masters, The Encyclopedia of the Ottoman Empire, Facts On File, New York, 2009, p. 75.) 
282 Giuseppe Cossuto, op.cit., p. 219. 
283  Tahsin Gemil, „Înființarea Uniunii Democrate a Tătarilor Turco-Musulmani din România 
(Documente)”, în Moștenirea istorică a tătarilor, Editura Academiei Române, București, 2012, p. 
351. 
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turci și tătari deopotrivă, neînțelegerile au căpătat în scurt timp conturul unui 
conflict între turci și tătari284.  

Criza Muftiatului (februarie-iulie 1990) a fost de fapt cadrul în care s-a 
dezvoltat fenomenul de disoluție a Uniunii Democrate Turce Musulmane din 
România. La 16 martie 1990, grupul contestatarilor conducerii tătare a UDTMR a 
înregistrat la judecătoria Constanța o nouă organizație numită Uniunea Minoritară 
Etnică Turcă din România (UMETR), iar la 11 mai, aceasta din urmă a acționat 
UDTMR în instanță, solicitând eliminarea etnonimului Turc din denumirea sa285. 

Divergențele între cele două organizații s-au manifestat și la nivel politic, 
așa cum putem deduce și din observația unui raport al Institutului pentru Studierea 
Problemelor Minorităților Naționale, conform căruia la primele alegeri 
parlamentare după 1990, deși a participat doar UDTMR, potrivit paginii web a 
Camerei Deputaţilor, ambele minorităţi au avut propriul lor deputat în primul 
legislativ din perioada postcomunistă.286 Mai exact, deputat UDTMR a fost ales 
Tahsin Gemil, iar la insistențele UMETR, Comisia de validare din Camera 
Deputaților, a luat în considerare candidatura lui Amet Hogea.287  Întrucât Comisia 
de validare a subliniat explicit problema denumirii etnice a uneia dintre cele două 
organizații, căci reglementările în vigoare nu permiteau reprezentarea unei 
minorități naționale decât de către un singur deputat, în scurt timp conducerea 
UDTMR a decis adăugarea etnonimului Tătar la denumirea organizației. Astfel, 
începând din luna iulie 1990 denumirea oficială a devenit Uniunea Democrată a 
Tătarilor Turco-Musulmani din România (UDTTMR)288. În cele din urmă, în luna 
iulie a anului 1990, Comisia de validare a votat validarea ambilor deputați: Tahsin 
Gemil, ca reprezentant al Tătarilor Turco-Musulmani și Amet Hogea ca 
reprezentant al Minorității Etnice Turce289. 

Odată cu reforma învățământului din 1995 a fost reintrodus învățământul 
în limba turcă, pentru clasele I-XII290. O realizare importantă în acest domeniu a 

                                                            
284 Ibidem, p. 354. 
285 Ibidem, p. 356. 
286 Szkély Istvàn Gergő, Reprezentarea politică a minorităților naționale din România (The Political 
Representation of national Minorities in Romania), Studii de atelier. Cercetarea minorităților 
naționale din România (Working Paper in Romanian Minority Studies), nr. 20, Institutul pentru 
Studierea Problemelor Minorităților Naționale, Cluj Napoca, 2009, p. 47. 
287 Candidatura lui Amet Hogea a fost acceptata doar cu titlu de independent inițial, deoarece nu se 
facuse înscrierea potrivit reglementărilor legale. Ulterior, Comisia de validare din Camera Deputaților 
a validat candidatura acestuia, devenind deputat UMETR. (vezi Tahsin Gemil, „Înființarea Uniunii 
Democrate a Tătarilor Turco-Musulmani... ”, p. 356.) 
288 Tahsin Gemil, „Înființarea Uniunii Democrate a Tătarilor Turco-Musulmani... ”, p. 357. 
289 Ibidem, p. 358. 
290  Nuredin Ibram, Comunitatea musulmană din Dobrogea: repere de viață spirituală: viață 
religioasă și învățământ în limba maternă, Ex Ponto, Constanța, 1998, p. 204. 
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fost apariția Liceului Teoretic Musulman și Pedagogic Kemal Atatürk, unitate de 
învățământ care reînvia tradiția vechiului Seminar Musulman. În anul școlar 2000-
2001, acesta și-a schimbat denumirea în Colegiul Național Kemal Atatürk291. În 
planul învățământului universitar, Nuredin Ibram, în cartea sa Comunitatea 
musulmană din Dobrogea: repere de viață spirituală: viață religioasă și învăță-
mânt în limba maternă, menționează secția de filologie universitară, de limba turcă, 
de la Universitatea Ovidius din Constanța, care se adăuga celei de la Universitatea 
din București292, înființată încă din 1957, dar suspendată în anii ’80 ai perioadei 
comuniste. 

Sub aspect numeric, la primul recensământ din perioada post-comunistă, 
organizat în 1992 au fost înregistrați 29.832 de turci, și 24.956 tătari293, în vreme ce 
la următorul recensământ, din 2002, au fost înregistrați 32.098 turci și 23.935 
tătari294, ceea ce concluzionează o creștere modestă a turcilor și tătarilor, față de 
perioada comunistă, când în 1956 se înregistrau 14.329 de turci și 20.460 tătari295. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

                                                            
291 Cronologia minorității turce (1989-2009), http://www.ispmn.gov.ro/node/minoritatea-turc-2002, 
accesat la 19 decembrie 2012. 
292 Nuredin Ibram, op.cit., p. 204. 
293 Institutul Național de Statistică, Recensământul populației și al locuințelor 18-27 martie 2002, 
Vol. IV, Structura etnică și confesională. Populația după etnie la recensămintele din perioada 1930-
2002, pe județe,  http://www.insse.ro/cms/files/RPL2002INS/vol4/tabele/t2.pdf, accesat la 8 decembrie 
2012. 
294 Ibidem. 
295 Ibidem. 





 

 

 
CAPITOLUL VI.  

BOSNIA ȘI MOȘTENIREA SA OTOMANĂ 
 
 
VI.1. BOSNIA OTOMANĂ 
 
Bosnia și Herțegovina reprezintă din pespectiva subiectului abordat, al 

imaginii turcilor în manualele de istorie, și nu numai, un subiect extrem de 
interesant. Motivația constă  în cele patru secole de administrație otomană (1463-
1878) și implicit în structura demografică a Bosniei contemporane, dominată așa 
cum știm de bosniacii musulmani296. În conformitate cu recensământul populației 
din 1991, structura demografică a Bosniei era dominată de trei mari grupuri etnice - 
bosniacii (48%), sârbii (37,1%) şi croaţii (14,3%). Există o corelaţie puternică între 
identitatea etnică şi religie în Bosnia și Herţegovina, astfel că musulmanii 
constituie 40% din populaţie, 31% sunt ortodocşi, iar 15% sunt romano-catolici297. 

Problema definirii și recunoașterii bosniacilor musulmani ca grup etnic sau 
religios a influențat pe întreg parcursul secolului XX statutul juridic și politic al 
acestora, reprezentând un exemplu al moștenirii perioadei otomane. De asemenea 
identitatea, mai exact plasarea elementului etnic sau religios în centrul identității 
lor, reprezintă o discuție importantă din perspectiva abordată de noi, a percepției 
turcilor. Alături de analiza originii și evoluției staututului juridic și politic al 
bosniacilor musulmani, problema identității, prin implicațiile/afinitățile religioase 
și culturale este relevantă în decriptarea și poziționarea acestora față de rolul jucat 
de Imperiul Otoman  în modelarea culturii bosniacilor musulmani. 

Bosnia a reprezentat în cadrul Imperiului Otoman un caz diferit în 
comparație cu alte țări balcanice, prin fenomenul convertirii la religia musulmană a 
unei părți largi a populaţiei băştinaşe. Francise Friedman în baza unor date 
demografice298, subliniază că acest proces a început abia spre sfârșitul secolului al 

                                                            
296 Termenul de bosniac a fost folosit multă vreme pentru a desemna orice locuitor al Bosniei, 
indiferent de apartenența etnică. În accepțiunea prezentă , termenul de bosniac a devenit un element 
de identificare/desemnare a musulmanilor din Bosnia. 
297 https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/bk.html, accesat la 13 octombrie 
2011 (evaluarea este deja depășită astfel că până în momentul unui nou recensământ, ultimele date 
oficiale sunt cele din 1991.) 
298 Autoarea Francise Friedman folosește datele recensământului din 1489, conform căruia în vilaietul 
Bosnia erau 25.000 de creștini și 4000 de musulmani. În acest sens subliniază afirmația lui Speros 
Vryonis Jr.[ „Religious Patterns and Changes in the Balkans, 14th-16th Centuries” în H. Birnbaum și 
S. Vryonis (coord.), Aspects of the Balkans, Mouton, Haga, 1972, p. 169], care pe baza 
recensământului pentru perioada 1520-1530 arată că numărul musulmanilor a început să crească doar 
la 30 de ani după invazia otomană. 
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XV-lea și a cunoscut o dezvoltare treptată, fiind nevoie de mai mult de o sută de 
ani pentru ca musulmanii să devenină o majoritate absolută. Nu a fost vorba despre 
o conversie în masă de la bun început şi nici nu a fost un fenomen datorat 
imigraţiei musulmanilor din Anatolia. Motivul fundamental al acestui fenomen a 
fost identificat în peisajul religios al Bosniei medievale, caracterizat prin lipsa unei 
organizări riguroase și solide a bisericilor creștine în această zonă299. Concurența 
între Biserica Bosniacă, Biserica Romano-Catolică Sârbă și Biserica Ortodoxă 
Sârbă, a dus la erodarea structurilor religioase creștine, mai slabe în Bosnia, decât 
în aproape orice altă parte a Balcanilor. Procesul de convertire a fost gradual, iar 
Islamul a fost bine susținut de instituții religioase care garantau familiarizarea cu 
dogmele musulmane 300 . La acest raționament se mai adăuga oportunismul 
individual, care a jucat un rol important în procesul de convertiri la Islam. 
Capacitatea identificării cu cultura superioară, reprezentată de Islam, care oferea 
posbilitatea accederii la anumite avantaje politice, administrative, financiare și 
sociale au constituit factori importanți în acceptarea religiei musulmane301. 

Asupra acestei chestiuni există trei viziuni, una este cea a croaților 
naționaliști, care consideră că musulmanii din Bosnia sunt croați islamizați, care 
prin convertire  au căpătat un nou statut de identificare culturală, care a dus la 
pierderea conștiinței naționale. Această viziune se află în contradicție cu viziunea 
sârbofilă, care susține că musulmanii sunt de fapt locuitori ortodocși din Bosnia, 
care s-au convertit la Islam în perioada otomană, iar locuitorii ortodocși 
contemporani din Bosnia sunt considerați descendenți ai celor ce au imigrat în 
Bosnia sub conducere otomană sau sub cea a catolicilor, și care au îmbrățișat 
religia ortodoxă datorită bunei organizări a Bisericii. 

Pentru a contrabalansa cele doua ipoteze, sârbofila și croatofilă, 
musulmanii naționaliști au avansat o a treia teorie. Ei susțin că musulmanii de azi 
sunt descendenți ai Bisericii Bosniace, iar această moștenire unică i-a facut pe 
musulmanii bosniaci un produs al culturii slave bosniace, care combinat cu 
însușirea culturii musulmane a dus la crearea unui grup distinct de musulmani 
bosniaci. Prin urmare, nationaliștii bosniaci consideră că dezvoltarea lor culturală și 
socială unică i-a diferențiat de ceilalți locuitori ai Bosniei și i-a transformat în 
solicitanți legali ai controlului teritoriului302. 

                                                            
299 Francine Friedman, The Bosnian Muslims. Denial of a Nation, Westview Print. Inc., Boulder, 
Colorado, 1996, p. 18. 
300 Ibidem, p. 20. 
301 Ibidem, p. 18. 
302 Ibidem, pp. 20- 21. 
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Un alt aspect foarte discutat în ceea ce privește situația bosniacilor musul-
mani este cea a cauzei care a prevenit formarea și autoidentificarea unei națiuni 
bosniace în perioada otomană. În acest sens, Francise Friedman identifică poziția 
ambivalentă a bosniacilor musulmani în raport cu turcii otomani, literatura în 
domeniu subliniind o identificare cu aceștia, dar în acelasi timp și o separare. În 
esență este vorba despre un nivel de identificare local și central, respectiv a două 
identități exclusiv mutuale - bosniacă și una rezultată din apartenența la elita 
musulmană conducătoare. Friedman este de părere, că în ciuda acestei dualități nu 
există dovada care să indice că ei manifestau o formă de identificare etnică în 
această perioadă. 

Existența unor confuzii de nume atribuite bosniacilor musulmani, ilus-
trează complexitatea  formelor de identificare. Spre exemplu, musulmanii vorbitori 
de sârbo-croată se autointitulau bosniaci pentru a accentua originile lor regionale. 
Turcii din Istanbul îi numeau pe bosniacii musulmani - bosniaci, deși în 
Constantinopol foloseau denumirea potur, pentru a desemna populația musulmană 
bosniacă, ca opusă celor de origine turcă. Creștinii bosniaci și chiar musulmanii 
bosniaci înșiși, adesea numeau populația musulmană vorbitoare de sârbo-croată, 
Turci, în distingerea lor de creștinii bosniaci. Bosniacii musulmani foloseau 
termenul de Turkuš în desemnarea turcilor otomani, pentru a se deosebi de aceștia 
din punct de vedere etnic. Termenul de Turčin a fost aplicat slavilor musulmani din 
toate regiunile imperiului. In secolul al XIX-lea, Poarta a început să se refere la 
locuitorii Bosniei prin utilizarea termenului de bosniaci 303 . Francise Friedman 
subliniază ideea lui Birnbaum conform căreia, conștiinţa de a fi slavi nu a încetat 
niciodată printre musulmanii din Bosnia Herțegovina, nici în perioada declinului și 
nici după căderea Imperiului Otoman. Astfel, islamizarea nu a separat în mod 
semnificativ comunitatea bosniacă musulmană de conlocuitorii lor creștini,  nici 
măcar la nivel social. 

Faptul că atât creștinii, cât și musulmanii, vorbeau aceeași limbă nu a creat 
neapărat o legătură puternică, de identificare între cele două grupuri, din moment 
ce limba nu era considerată un criteriu semnificativ de afiliere la grup. În ciuda 
acestui fapt, așa cum am menționat musulmanii bosniaci au dovedit orientarea 
dublă, înspre două identități exclusiv mutuale - cea bosniacă și una rezultată din 
apartenența la elita musulmană conducătoare, fără a exista însă dovada unei forme 
de identificare etnică în această perioadă. 

Autorii bosniaci au prezentat o interpretare alternativă, susținând ideea 
dezvoltării unui sentiment de distinctivism la populația slavă islamizată, dezvol-

                                                            
303 Ibidem, p. 30. 
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tarea unei culturi, a unei mentalități separate, ceea ce le-a conferit caracteristicile 
unei națiuni aparte. Este admis faptul că bosniacii musulmani erau puternic legați 
de statul otoman, în special prin intermediul religiei musulmane, care constituia 
liantul Imperiului Otoman. Prin urmare, comunitatea musulmanilor bosniaci, 
susține istoriografia bosniacă, a fost o societate musulmană completă, o comunitate 
etnică distinctă, cu interese, aspirații și caracteristici culturale disctincte. Friedman 
invocă în acest sens o altă observație a lui Henrik Birnbaum, afirmând că rolul 
jucat de religie a afectat toate aspectele vieții, inclusiv statutul politic privilegiat și 
condițiile economice favorabile de care se bucurau bosniacii musulmani. Acest 
lucru a contribuit la separația populației musulmane, de croații catolici și sârbii 
ortodocși. Ivo Banac se referă la continuitatea unei conștiinţe bosniace regionale, 
un termen avansat pe baza circumstanțelor privilegiate de care s-au bucurat 
musulmanii în perioada otomană (autonomia politică mai ridicată, taxele fiscale 
mai mici). Constienți de distinctivismul lor, ei au vorbit limba bosniacă și erau 
interesați de menținerea poziției privilegiate, asigurate de apartenența la religia 
musulmană. 

Raportându-se la cele două viziuni asupra factorilor care au împiedicat 
crearea unei națiuni bosniace: diferențele de clasă între musulmani și diferențele 
dintre mediul urban și rural, Friedman explică coexistența factorilor prezentați, 
argumentând că de multe ori în ciuda diferențelor de clasă și a diferențelor dintre 
mediul urban și rural, acestea au fost depășite și au coexistat cu sentimentul 
statutului privilegiat, conferit de apartenența la religia dominantă. Perioada 
declinului și sfârșitul Imperiului Otoman au constituit un impuls pentru conștiința 
comună bosniacă, aceștia renunțând la forma de identificare primară cu clasa 
aristocrată otomană, odată cu înlocuirea în 1878, a administrației otomane cu cea 
austro-ungară. 

În concluzie, sunt foarte puține dovezile că bosniacii musulmani puteau fi 
identificați ca grup național distinct în perioada otomană sau că s-ar fi produs o 
autoidentificare politizată în sens etnonaționalist. Friedman, în cadrul analizei sale, 
acceptă totuși că perioada otomană a determinat o consolidare a intereselor 
bosniacilor musulmani și că perioada declinului a determinat în rândul lor, 
înțelegerea faptului că interesele lor majore sunt reprezentate mai bine de 
patriotismul local, mai degrabă decât prin loialitatea față de Poartă304. 

 

 
 

                                                            
304 Ibidem, p. 46. 



Călin Felezeu, Adriana Cupcea 85 
 

 

VI.2. BOSNIA POST-OTOMANĂ 
 
După trecerea sub administrația austro-ungară în 1878, Islamul bosniac a 

devenit mai estompat, fiind integrat în cadrul politicii etatiste a monarhiei 
Habsburgice față de necatolici305. Secularizarea bosniacilor musulmani a continuat 
în perioada habsburgică și iugoslavă, permițând rivalivalitatea sârbo-croată asupra 
bosniacilor musulmani și evident încercările de a convinge musulmanii că ei nu 
constituie un grup național separat și de a-i determina să aleagă între cele două 
identități naționale, sârbă și croată306. 

În perioada Regatului Iugoslaviei, cunoscut sub numele de Regatul sârbo-
croato-sloven, atât sârbii cât și croații au susținut înrudirea națională cu musulmanii 
în vederea legitimării cererilor teritoriale asupra Bosniei și Herțegovinei. Națiunea 
care câștiga loialitatea bosniacilor musulmani urma sa domine statul sud-slav. În 
această perioadă, a Regatului Iugoslav, cei mai mulți bosniaci musulmani au 
refuzat o apartenență la grupul sârbilor sau croaților, deși Friedman subliniază o 
ușoară tendință în rândul elitei musulmane urbane, de a se declara sârbi musulmani 
sau croați musulmani307. 

În perioada celui de-al Doilea Război Mondial, Iugoslavia a încetat să 
existe ca și entitate politică unită, iar Bosnia și Herțegovina a devenit parte a 
statului independent al Croației, aflat sub influență nazistă. Dictatura ustașă aflată 
la putere în această perioadă, nu a asigurat autonomia Bosniei și Herțegovinei, fiind 
împărțită în 12 provincii308. Integralismul croat, așa cum a fost practicat în Bosnia 
și Herțegovina, a fost consecvent cu ideologia ustașă, deși bosniacii musulmani au 
fost în această perioadă simplii croați de confesiune musulmană 309 . În ciuda 
prezenței mai multor notabili în anturajul regimului ustaș, ei nu au dispus în această 
perioadă de o putere reală. Cert este că în această perioadă au existat încercări ale 
regimului ustaș, de implicare a musulmanilor în actele de represiune îndreptate 
împotriva sârbilor. Deși în a doua jumătate a anului 1941, membrii ai ulemma, 
alături de membri ai elitei urbane musulmane au denunțat public crimele ustașe, 
împotriva sârbilor și s-au delimitat de musulmanii implicați în aceste acțiuni de 
represiune. Acest act nu a putut stopa însă, represiunile cetnicilor sârbi îndreptate 
împotriva musulmanilor, în special din partea de est a Bosniei. 

                                                            
305  Ivo Banac, „Bosnian Muslims. From Religious Community to Socialist Nationhood and Postcom-
munist Statehood1918-1922”  în Mark Pinson, The Muslims of Bosnia Herzegovina.Their Historic 
Development from Middle Ages to the Dissolution of Yugoslavia, Harvard University Press, 
Cambridge, 1996, p. 133. 
306 Ibidem, p. 134. 
307 Francine Friedman, op.cit., pp. 104-105. 
308 Ivo Banac, op.cit., p. 141. 
309 Ibidem. 
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În perioada războiului au murit 86.000 de bosniaci musulmani, adică 6,8% 
din totalul populației lor310, în mare parte datorită represiunilor cetnice. Banac 
afirmă că și partizanii sârbi au ascuns într-o primă fază, apartenența musulmană 
sau croată a comandanților lor, în fața bazei de masă sârbe311. 

 

VI.3. BOSNIACII ÎN PERIOADA COMUNISTĂ 
 
În 1946, Federația Democrată a Iugoslaviei, proclamată în 1943 de 

mișcarea de rezistență a partizanilor musulmani în al Doilea Război Mondial, a fost 
redenumită Republica Populară Federativă Iugoslavia, an în care a fost instaurat 
guvernul comunist. La începutul aceastei perioade, musulmanii au fost în 
continuare tratați ca un grup unic, distinct, fără a se pune  problema statutului lor ca 
națiune. În această perioadă, alături de celelalte religii, religia musulmană a fost 
supusă eforturilor de secularizare a societății iugoslave, de către regimul comunist. 
Deși nu a fost interzisă practicarea Islamului, statul iugoslav a preluat domenii 
rezervate liderilor comunității, ca educația, taxele religioase și atribuțiile 
judecătorești. Redobândirea unei autonomii a religiei musulmane nu a avut loc 
decât în 1954, când a fost adoptată legea libertății religioase312. 

În 1948, deși Iugoslavia recunoștea distincțiile între naționalități, se 
apropie de modelul sovietic, al estompării naționalismelor șovine. În asentimentul 
acestei politici, în cadrul recensământului din 1948, bosniacilor musulmani li s-a 
acordat posibilitatea de a se declara fie sârbi musulmani, fie croați musulmani sau 
musulmani nederminați din punct de vedere național, fapt care sublinia poziția 
comuniștilor iugoslavi, conform căreia, musulmanii erau croați sau sârbi, fără a 
avea o identitate națională separată. La acest recensământ s-au înregistrat 778.403 
musulmani, nederminați din punct de vedere național. În 1961 apar primele 
semnale ale unui interes oficial de a încuraja exprimarea statutului de grup separat 
al bosniacilor musulmani. Un prim pas în acest sens a fost introducerea  în 
recensământ  a unei noi categorii, mai exact aceea de musulman în sensul de 
apartenență etnică, un statut care nu le oferea statutul de națiune, ca sârbilor sau 
croaților, dar însemna o recunoaștere a distincției etnice, atrăgând 850.000 de 
membri313. 

                                                            
310 Kočovic Bogoljub, Zrtve Drugog svetskog rata u Jugoslaviji, Londra, 1985, p.124. apud Ivo 
Banac, op.cit., p. 143. 
311 Ivo Banac, op.cit., pp. 143-144. 
312 Pentru mai multe detalii asupra situației musulmanilor din Iugoslavia în primii ani postbelici, vezi 
Francine Friedman, op.cit., p. 150. 
313 Francine Friedman, op.cit., p. 155. 
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Odată cu adoptarea constituției din 1963, care a însemnat începutul unui 
proces de descentralizare, identificarea națională a musulmanilor bosniaci a devenit 
un subiect public extrem de abordat la mijlocul anilor '60. Această evoluție a 
culminat cu introducerea în recensământul din 1971 a desemnării musulmanilor în 
sensul de naționalitate, constituind conform rezultatelor recensământului aparte-
nența a 1,7 milioane din locuitorii țării. Acest rezultat confirma faptul că bosniacii 
musulmani constituiau al treilea grup național iugoslav și grupul dominant din 
Bosnia și Herțegovina314. 

Odată cu promulgarea constituției din 1974 și transformarea Iugoslaviei în 
confederație, criteriul etnic și demografic a căpătat importanță în condițiile 
consolidării pozițiilor republicilor în detrimentul guvernului central. Mai exact, 
constituția a marcat transferul puterii decizionale, cu excepția domeniului politicii 
externe și de apărare, la nivelul republicilor și transformarea lor în surse majore de 
putere politică (aveau drept de veto asupra legislaţiei federale). În condițiile în care 
funcțiile înalte în cadrul republicilor, cât și la nivel federal erau distribuie în funcție 
de proporțiile fiecărui grup etnic în cadrul populației, recunoașterea iugoslavă a 
bosniacilor musulmani ca națiune egală cu celelalte națiuni iugoslave a însemnat 
accesul real al acestora, pentru prima dată în perioada post-otomană, la privilegiile 
și prerogativele iugoslave315. 

Bosniacii musulmani nu doar că au câștigat accesul la resursele economice 
și politice, dar în același timp schimbarea statutului a adus și o alterare în procesul 
de autoidentificare. Recunoașterea lor ca națiune din punct de vedere politic și 
juridic a adus un nou element al identității lor, intensificând diferențierea lor de 
celelalte națiuni iugoslave, pe baza unor alte criterii decât cele religioase. Friedman 
este de părere că bosniacii musulmani au devenit o națiune în anii ’60, pentru că ei 
au fost tratați ca atare316. 

Artificialitatea ideologiei promovate de Tito s-a dovedit după moartea 
acestuia în 1980, când locul iugoslavismului a fost luat de manifestările etnonaționa-
liste. Prin urmare, implicațiile descentralizării sitemului politic iugoslav și intensifi-
carea nemulțumirilor de ordin economic în rândul republicilor mai bogate, au devenit 
din ce în ce mai evidente pe parcursul anilor ’80, ’90, culminând cu dezmembrarea 
Iugoslaviei317 și conflictul reciproc între fostele națiuni unite iugoslave318. 

 
                                                            
314 Ibidem, p. 160. 
315 Ibidem, pp. 160-162. 
316 Ibidem, pp. 245-247. 
317 Ibidem, p. 198. 
318 Războiul din Slovenia (1991), Războiul Croat de Independență (1991-1995), Războiul din Bosnia 
(1995). 
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VI.4. BOSNIA POST-COMUNISTĂ 
 
Spre deosebire de celelalte regimuri comuniste, Liga Comuniștilor din 

Iugoslavia a permis desfășurarea alegerilor pluraliste în anul 1990, la nivel de 
republică. În Bosnia partidele s-au format la nivelul comunităților etnice. Astfel în 
anul 1990 Alija Izetbegovici și Ejup Ganici au format Partidul Acțiunii 
Democratice (SDA), reprezentând comunitatea musulmană. Sârbii s-au reunit în 
special în cadrul Partidului Democratic Sârb (SDS), condus de Radovan Karadžić, 
iar croații în cadrul Comunității Democratice Croate (HDZ), partid organizat ca o 
secție bosniacă a HDZ din Croația. Primele alegeri pluraliste au avut loc în anul 
1990. Cele trei partide naționaliste au câștigat în mod clar majoritatea în 
parlamentul de la Sarajevo. Sistemul electoral prevedea instituirea unei președinții 
rotative, care a fost condusă de către Alija Izetbegovici. În anul 1991, ca urmare a 
proclamării independenței Sloveniei și Croației au început războaiele din fosta 
Iugoslavie. În mod evident, instituțiile federale au încetat să funcționeze în vara 
anului 1991. Deși Bosnia a încercat să evite implicarea în ceea ce apărea la 
momentul respectiv un război civil, au apărut inevitabil două alternative, fie 
proclamarea independenței, fie rămânerea în cadrul unei federații cu Serbia, 
Muntenegru și Macedonia. 

În anul 1991, președintele Izetbegovici a încercat să ajungă la un acord cu 
Belgradul, privind reorganizarea pe baze confederale a unui stat postiugoslav, însă 
toate aceste convorbiri nu au dus la nici un rezultat. În paralel, în luna martie 1991, 
Slobodan Miloșevici și Franjo Tudjman, președinții Serbiei și Croației au avut o 
întâlnire la Karageorgevo, în Serbia, unde au avut convorbiri asupra divizării între 
Serbia și Croația și ar fi ajuns la un acord în acest sens. Deși existența acordului a 
fost negată multă vreme, acesta a fost confirmat de către ultimul premier iugoslav, 
Ante Markovici (croat), care a depus mărturie în fața tribunalului de la Haga. În 
octombrie 1991, după Slovenia și Croația, Bosnia și Herțegovina își proclamă 
suveranitatea. Declarația este urmată de un referendum, boicotat de sârbii bosniaci, 
în care croații și musulmanii bosniaci votează pentru desprinderea de Iugoslavia. În 
luna aprilie 1992 se proclamă independența Bosniei și Herțegovinei, iar două zile 
mai târziu sârbii proclamau independența propriului lor stat, Republica Sârbă a 
Bosniei și Herțegovina, cunoscută sub numele de Republica Srpska. Independența 
Bosniei și Herțegovina a fost proclamată la data de 5 aprilie 1992, recunoscută la 
data de 6 aprilie, iar noul stat a fost recunoscut și admis în Organizația Națiunilor 
Unite în mai 1992. Republica Srpska și-a proclamat independența la data de 7 
aprilie 1992, dar nu a fost recunoscută. În anul 1991, croații din Bosnia 
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proclamaseră Republica Croată Herțeg Bosna, având ca misiune apărarea croaților 
din Bosnia. Operațiunile militare au debutat în 1992. Fiind cea mai eterogenă din 
punct de vedere etnic dintre republici, aici, secesiunea a dus la un război ce a durat 
trei ani şi jumătate. Ceea ce este important în privinţa Bosniei este că elaborarea 
unui program politic pentru a construi noi state omogene din punct de vedere etnic, 
formate din croaţi şi sârbi în cadrul graniţelor istorice, a însemnat un program 
pentru divizarea Bosniei în trei părţi: croată, sârbă şi bosniacă (musulmană). 
Intenţia finală era de a unifica partea croată cu Croaţia şi partea sârbă cu Serbia, 
fapt care a provocat o reacţie de rezistență din partea musulmanilor bosniaci. Pe 
parcursul celor trei ani de conflict 1992-1995 a avut loc o racordare instituţională la 
ţările-mamă: armată, economie, educaţie, inclusiv cu manuale identice319. Divizi-
unile politice şi administrative create în timpul războiului au fost păstrate în cadrul 
prevederilor Acordului de la Dayton, Ohio, semnat la 21 noiembrie 1995, care a 
pus capăt războiului 320 . Noul stat Bosnia și Herțegovina îşi păstra granițele 
dinaintea perioadei de conflict, dar era divizat în două entităţi Republica Sârbă 
Bosniacă şi Federaţia Bosnia și Herţegovina. Din punct de vedere al organizării 
administrative, Republica Sârbă păstra modelul centralizării, în vreme ce Federaţia 
Bosnia și Herțegovina era divizată în zece cantoane, şapte majoritar bosniace şi trei 
majoritar croate321. 

În timpul războiului din Bosnia, musulmanii bosniaci și-au însuşit oficial 
numele de bosniaci. În această perioadă ei au fost victimele unei campanii de 
purificare  efectuate atât de către croaţii bosniaci cât şi de către sârbi bosniacii, mai 
ales în zonele controlate de armata acestora din urmă322. 

Războiul a avut și consecințe demografice, determinând părăsirea 
teritoriului Bosniei și Herțegovinei de către zeci de mii de bosniaci. Dacă în 1991, 
majoritatea zonelor erau  predominante de bosniaci, ca urmare a războiului, 
bosniacii erau concentrați mai ales în zonele care au fost deţinute de către guvernul 
bosniac (cele mai multe din nord-vestul Bosniei, în jurul Bihac, precum şi în 
centrul Bosniei). 

 

                                                            
319 Branislava Baranovicé, op.cit.,  p. 14. 
320 Bosnia at the crossroads… 
321 Pilvi Torsti, „How to deal with a difficult past?..., p. 78. 
322 Din această campanie fac parte și evenimentele de la Srebrenica din 1995,  care au făcut 8000 de 
victime între musulmanii bosniaci, incluzând de asemenea expulzarea în masă a aproximativ 25.000-
30.000 de bosniaci muslmani, din jurul oraşului Srebrenica. 
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VI.5. RELAȚIILE CU TURCIA 
 
În perioada regimului comunist, Republica Turcia a încercat să menţină 

relaţii cordiale cu Iugoslavia. Antanta Balcanică din 1934, semnată în timpul 
preşedinţiei lui Kemal Atatürk, a făcut din Iugoslavia unul dintre pilonii principali 
ai cadrului de securitate al statelor balcanice în această perioadă. În anii 1950 
guvernul Menderes din Turcia a convenit să accepte cetăţeni musulmani din 
Iugoslavia (în special albanezi şi bosniaci din regiunea Sanjak), ca imigranţi turci, 
pentru a închide decalajul de know-how tehnic al tinerei republici. În schimb, Tito a 
acceptat deschiderea unor departamente de turcologie într-o serie de universităţi 
din Iugoslavia şi favorizarea cetăţenilor iugoslavi de origine turcă. În anul 1954 
Turcia, Grecia şi Iugoslavia au semnat o alianţă militară tripartită, prin care părţile 
au promis asistenţă militară imediată în caz de intervenţie împotriva oricăreia 
dintre aceste ţări. Tratatul a fost o mişcare strategică din partea Iugolaviei, care se 
temea de o intervenţie iminentă din partea Uniunii Sovietice, după decizia de a 
adopta politici independente față de blocul de est. În timpul destrămării Iugoslaviei, 
Turcia a fost una dintre primele ţări care au recunoscut independenţa Bosniei și 
Herţegovinei. Preşedintele turc din acea perioadă, Turgut Özal, a văzut în sfârşitul 
Războiului Rece o oportunitate pentru Turcia de a urma propria sa politică externă 
independentă, bazată pe o istorie și o cultură comună în regiunea eurasiatică, în 
cadrul căreia Balcanii de Vest ocupă un loc unic. Din păcate, războiul din fosta 
Iugoslavie a forţat Turcia să adopte o abordare mai pasivă. În timpul războiului 
bosniac, Turcia a solicitat intervenţia NATO pentru a pune capăt vărsării de sânge 
în timp ce unele iniţiative civice turcești au oferit asistenţă financiară bosniacilor. 
În perioada post-conflict, Turcia a rămas unul dintre susţinătorii cei mai fervenţi ai 
unității şi independenţei bosniace. De asemenea, în planul politicii externe, Turcia 
sprijină integrarea Bosniei și Herţegovinei în NATO şi Uniunea Europeană323. 

 

                                                            
323  Doğa Ulaş Eralp, Turkey and Bosnia Herzegovina:A Future Reflecting on the Past. SETA 
Foundation for Political, Economic and Social Research. Policy Brief, nr. 46, 2010, pp. 4-5, 
http://setadc.org/pdfs/SETA_Policy_Brief_No_46_Turkey_Bosna_Herzegovina_Doga_Eralp.pdf, 
accesat la 13 decembrie 2011.ww.setav.org 



 

 

 
CAPITOLUL VII. 

IMAGINEA TURCILOR ÎN MANUALELE DE ISTORIE 
DIN ROMÂNIA, ÎN PERIOADA POST-COMUNISTĂ 

 
 
Tema abordată are ca scop idendificarea, pe baza analizei semantice, 

aplicată textului didactic, a principalelor stereotipuri naționale aplicate turcilor, 
create și perpetuate de manualele de istorie, utilizate în perioada post-comunistă. 
Pentru realizarea unei analize sistematice a textelor didactice am identificat temele 
mari care abordează sau doar intersectează  istoria otomanilor sau a turcilor, 
categorisire care a servit la simplificarea și sistematizarea analizei. Metodologic, se 
impune o diferențiere între manualele de istorie alternative, introduse în 1996 în 
ciclul gimnazial, respectiv în anul 1999 pentru ciclul liceal și cele unice, aflate în 
uz în prima jumătate a anilor ’90. Trebuie specificat însă, că nu am realizat o 
analiză separată a manualelor de istorie unice, utilizate înainte de introducerea 
manualelor alternative în 1996, respectiv 1999. Întrucât subiectele mari, referitoare 
la imaginea turcilor, identificate în texte, se suprapun în mare parte, evident cu 
unele excepții, delimitările între manuale sunt făcute de perspectiva de abordare a 
acestor teme, dezbătute în continuare. 

 
VII.1. FORMAREA ȘI EXPANSIUNEA IMPERIULUI OTOMAN 
 
Primele informații referitoare la turci în manualele de istorie din perioada 

postcomunistă se referă la originile geografice ale acestora, situate în Asia 
Centrală. Primul contact al elevilor cu civilizația turcă și începuturile statului 
otoman pot fi rezumate într-un tablou cronologic omniprezent. Acesta conține cu 
mici variații următoarele elemente: islamizarea triburilor turcice după secolul al 
VII-lea, formarea statului turc selgiucid în secolul al XI-lea, dezmembrarea 
acestuia în mai multe state, după trei secole de dominație asupra Asiei Mici, 
culminând cu alegerea în fruntea unuia dintre aceste state, a emirului Osman I sau 
Othman (1299-1327) - structură care va constitui baza viitorului stat, care preia 
etimologia numelui fondatorului său - otoman324.  

                                                            
324 Vezi Valentin Băluțoiu, Constantin Vlad, Istorie. Manual pentru clasa a VI-a, All, București, 
1998, p. 67; Nicoleta Dumitrescu, Mihai Manea, Ovidiu Cătălin Bojică, Istorie. Manual pentru clasa 
a IX-a, Editura Didactică și Pedagogică, București, 2008, p. 97. 
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Textele didactice se axează treptat pe tema avansării otomane în Balcani, 
pentru a continua apoi cu tema unității naționale și a rezistenței antiotomane, 
aspecte esențiale ale construcției și proiecției conștiinței naționale românești.  

Imperiul Otoman, mai exact formarea și expansiunea sa, în ciuda abordării 
și importanței sale în contextul istoriei universale, și a longevității sale este 
prezentat într-un spațiu restrâns. Spre exemplu, o lecție de două pagini, comparativ 
cu lecția următoare Formarea și dezvoltarea statelor medievale românești, tratată 
în patru pagini325. Aspectul cantitativ este un indicator de mesaj, la acest nivel al 
importanței pe care o are perioada respectivă în cronologia istoriei universale, dar 
și din perspectiva locului pe care trebuie să îl acorde cel ce receptează, adică 
elevul, în ansamblul cunoașterii istorice. 

Așa cum spuneam, prezentarea statului otoman la începuturile sale se 
coagulează în jurul a două teme interconectate, care se explică reciproc, și care se 
încadrează dimensiunii militare a imaginii turcilor, și anume formarea și 
expansiunea Imperiului Otoman. Ideea de bază, care se poate observa și din 
titlurile lecțiilor este expansiunea Imperiului Otoman. Afirmarea și reafirmarea 
conceptului de expansiune-cucerire reprezintă esența mesajului central al textului, 
indicând principalul atribut al statului otoman, de fapt esența formării sale. Având 
în vedere faptul că discutăm în principal despre manuale pentru clasa a V-a, trebuie 
menționat că acestea reprezintă  primul contact al elevilor cu istoria turcilor. Prin 
urmare este indusă ideea că statul otoman s-a format prin cucerirea unor teritorii în 
Asia Mică, iar expansiunea turcească s-a făcut prin cucerirea Peninsulei Balcanice, 
a Imperiului Bizantin, a noi state în Africa, Asia, Europa. Ca moment esențial se 
detașează cucerirea Constantinopolului în 1453 326 . Acesta marchează în mod 
contrastant căderea Imperiului Bizantin și avansarea acerbă a Imperiului Otoman în 
perimetrul Peninsulei Balcanice și intrarea ireversibilă a acestui spațiu, în sfera 
politică și culturală otomană (vezi fig. 2). 

Accenturea istoriei factuale duce la conturarea ipostazei de bază a turcilor 
în manualele de istorie, statul otoman. Acest lucru atribuie un caracter general al 
imaginii turcilor, rezumat la această noțiune politică abstractă. Mai rar, dar 
identificabil, textul istoric face referiri la grupul turcilor otomani, care se 
conturează ca și colectivitate. Prin urmare, putem spune că narațiunea istorică 
capătă valorizări în jurul a două entități de bază, una statală, politică, abstractă - 
statul otoman și una de grup - turcii otomani.   

                                                            
325 Eliza Bichman, Neagu Vasilica, Georgian Lucia, Nuțu Constantin, Istoria universală antică și medie-
vală. Manual pentru clasa a V-a, Editura Didactică și Pedagogică, București, 1992, pp. 232-235. 
326 Eliza Bichman et al., op.cit., p. 230; Valentin Băluțoiu et. al., op.cit., p. 68. 
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a. Statul otoman 
Portretizarea statului otoman este construită exclusiv pe dimensiune 

militară, fiind subliniate preocupările exclusiv războinice ale statului otoman, 
confundarea acestuia cu ideea de organizare armată și de cucerire, ca preocupare. 
În cadrul acestei ipostaze, remarcăm că abstractizarea politico-militară este dublată 
de o tendință de personalizare a statului otoman, prin prezentarea unor personalități 
de stat, militare ale epocii. Această orientare este întărită și la nivel vizual, prin 
reprezentări figurative, oferind o imagine noțiunii abstracte de stat otoman, care 
rămâne strict în sfera politică și militară (vezi fig. 3, 4). În acest fel se confirmă și 
se întărește la nivel vizual caracterul autocrat al statului otoman, iar portretele de 
spahii (cavaleria) și ieniceri (infanteria) (vezi fig. 5), ilustrează caracterul militar, 
belicos al societății și statului otoman. Portretizările personalităților pot fi 
considerate standardizate, ele servesc scopului inițial, și anume afirmarea 
caracterul militarist, autocrat al statului. Un exemplu este prezentarea personalității 
sultanului Mehmed al II-lea pe o jumătate de pagină,  insistându-se asupra carierei 
sale militare și asupra unor aspecte ale personalității sale și aspectului său fizic, 
tinzându-se în acest fel către o oarecare individualizare a acestuia. Întrebarea care 
însoțeste textul, marchează ideea pe care autorii o induc de fapt elevilor, 
direcționând selecția procesului de memorare: De ce Mehmed al II-lea a fost numit 
Cuceritorul?, reluând în acest fel, ideea caracterului războinic, militarist 327  al 
statului otoman. 

b. Imagine de grup - Turcii otomani 
 În ceea ce privește imaginea de grup atribuită turcilor, aceasta este 
structurată tot pe dimensiune militară, prilejuind de această dată valorizări 
etnopsihologice. Pot fi identificate aprecieri moral-umane, conectate, și acestea 
evident, la conceptul de bază transmis de manuale - expansiunea prin cuceriri.   

Indirect, este indusă ideea caracterului viclean, parșiv al turcilor, prin 
folosirea în mai multe lecții a verbului a profita, în contextul explicării începutului 
expansiunii în Balcani. Acesta atrage automat ideea caracterului oportunist al 
otomanilor. Aceasta este una dintre puținele situații în care turcii otomani apar în 
textul lecțiilor, reprezentați ca grup, în rest fiind preferată noțiunea prezentată mai 
sus, de stat otoman. Astfel, profitând de lipsa de unitate politică și de lupta dintre 
statele balcanice, ei au cucerit numeroase teritorii, transformând Bulgaria în 
pașalâc, iar Serbia în stat vasal328. 

Caracterul prădător, cruzimea, înclinația de a-și duce existența prin depose-
darea altora rezultă implicit, și din două teme recurente ale lecțiilor referitoare la 
turci: organizarea armatei otomane și tributul de sânge. Un exemplu îl constituie 
                                                            
327 Valentin Băluțoiu, Constantin Vlad, op.cit., p. 69. 
328 Ibidem, p. 68. 
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definiția oferită de un manual de istorie universală, pentru clasa a V-a, din anul 1992. 
Ienicerii (trupe noi) proveneau din cei mai frumoși și sănătoși copii ai popoarelor 
cucerite (bulgari, greci, armeni, albanezi, bosnieci), dați ca tribut. Erau crescuți în 
spirit de sacrificiu și devotament față de sultan și religia mahomedană329. Același 
exemplu îl putem identifica într-un manual de istorie pentru clasa a VI-a, din 1999. 
Armata turcă, o adevărată mașină de război, era formată din călăreți (spahii) și 
pedestrași (ieniceri). Soldații de infanterie erau recrutați din rândurile tinerilor 
oferiți ca tribut de sânge de către statele creștine supuse de Poartă330.  

Dimensiunea militară este cea care conturează, indirect, în mintea citito-
rului, mediul de proveniență al alterității reprezentate de turci. Perspectiva culturală 
sau socială asupra Imperiului Otoman este prezentă, dar foarte pasager. Prezentarea 
în dimensiune exclusiv militară a otomanilor, prevalența  prezenței statale abstracte 
a Imperiului Otoman sugerează o societate războinică. Așa cum reiese din textele 
didactice, accentuarea importanței organizării și eficienței armatei otomane, 
centralitatea personalității sultanului, toate acestea indicând un stat autocractic, 
militarizat, dorința și acțiunile de expansiune, alături de componenta vizuală, de 
obicei prezentând scene de ritual de la Curtea Sultanului, scene de luptă și 
reprezentări ale contingentelor de armată, toate acestea vorbesc elevului despre o 
societate războinică puternic militarizată și riguros ierarhizată.  

 
VII.2. CREȘTINĂTATE VERSUS ISLAM 
 
O altă abordare a începuturilor statului otoman este cea axată pe dimen-

siune religioasă, ceea ce implică automat o perspectivă dihotomică: creștinătate 
versus Islam. Începând cu titlurile unor capitole ca Europa Creștină și Imperiul 
Otoman331, cât și ale lecțiilor corespondente - Imperiul Otoman. Europa Creștină și 
Islamul, este transmisă opoziția dintre cele două părți ale narațiunii istorice. Acest 
lucru se realizează prin sugerarea repetată a antinomiei dintre Imperiul Otoman și 
Europa în plan politic, peste care se suprapune antinomia religioasă Islam/păgân și 
Creștinătate (vezi fig. 6). Ideea este reiterată pe parcursul lecțiilor, prin subtitluri ca 
Europa Creștină și Islamul332  sau Europa creștină și lumea musulmană333 . În 
cadrul acestei dimensiuni, observăm suprapunerea și conexiunea dintre Islam și 
expansiunea otomană, definită drept cea mai mare primejdie abătută asupra Europei 

                                                            
329 Eliza Bichman et al., op.cit., p. 229.  
330 Andrei Pippidi, Monica Dvorski, Ioan Grosu, Istorie. Manual pentru clasa a VI-a, Corint, București, 
1999, p. 50. 
331 Valentin Băluțoiu, Constantin Vlad, op.cit., p. 66. 
332 Ibidem, p. 70. 
333 Ioan Scurtu, Maria Curculescu, Constantin Dincă, Aurel Constantin Soare, Istorie. Manual pentru 
clasa a IX-a, Editura Economică Preuniversitaria, București, 2004, p. 90. 
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creștine334. Un manual din 1998 alege să explice expansiunea, dar și caracterul 
războinic al otomanilor exclusiv din perspectivă religioasă, ca o consecință a 
apartenenței la religia musulmană, afirmând că: religia islamică împărțea lumea în 
două, Casa Islamului sau Casa Păcii, care cuprindea popoarele islamice, și Casa 
Războiului, sau a necredincioșilor. Aceasta cuprindea popoarele de altă religie 
decât cea islamică și trebuia cucerită de otomani. Așa se explică caracterul 
războinic al otomanilor și luptele neîntrerupte împotriva creștinilor335. 

În acest context este explicat și termenul de cruciadă, definită ca acțiune 
pentru alungarea musulmanilor din Europa336.  Este un termen ce va fi abundent 
utilizat în contextul unei teme amplu abordate, lupta antiotomană a Țărilor 
Române. Explicarea ideii de cruciadă, prilejuiește consolidarea la nivel vizual  a 
antinomiei dintre creștinatate și Islam, implicit otomani, un exemplu fiind pictura 
distrugerii Sfântului Mormânt din Ierusalim de către musulmani.  

 
VII.3. LUPTA ANTIOTOMANĂ A ȚĂRILOR ROMÂNE PE 

PARCURSUL SECOLELOR XIV-XVIII 
 
Lupta antiotomană a Țărilor Române, în scopul păstrării independenței și 

realizării unității naționale, reprezintă nucleul narațiunii istorice a perioadei 
cuprinse între secolele XIV-XVIII. Aceasta devine un loc al memoriei naționale, în 
care personalitățile istorice ale perioadei și bătăliile lor cu turcii, se transformă prin 
forța atributelor cu care sunt investite în manualele de istorie, în simboluri de bază 
ale conștiinței naționale. Prin urmare, putem spune că lupta antiotomană este o 
temă centrală, indispensablă primei cât și celei de doua generații de manuale de 
istorie, conturându-se în cadrul acestora ca un element definitoriu al identității 
românești în perioada medievală.  

În cadrul acestei teme, turcul, în cele două ipostaze ale sale, de grup - turcii 
și cea statală - Imperiul Otoman, reprezintă imaginea dușmanului absolut, care prin 
politica sa de jaf și cotropire337, constituia o gravă primejdie pentru esența politică 
independentă a Țărilor Române338. Afirmațiile directe de acest fel sunt caracteris-
tice primei generații de manuale post-comuniste, cele alternative insistând asupra 
explicației situației Țărilor Române. Aceasta este prezentată ca rezultat al contex-

                                                            
334 Ibidem. 
335 Alexandru Vulpe, Radu G. Păun, Radu Băjenaru, Ioan Grosu, Istoria românilor. Manual pentru 
clasa a VIII-a, Sigma, București, 1999, p. 53. 
336 Ibidem. 
337  Ștefan Pascu, Andràs Bodor, Victoriana Boșcăneanu, Istoria universală antică și medievală. 
Manual pentru clasa a IX-a, Editura Didactică și Pedagogică R.A., București, 1997, p. 95. 
338 Hadrian Daicoviciu, Pompiliu Teodor, Ioan Câmpeanu, Istoria Românilor din cele mai vechi 
timpuri până la revoluția din 1821. Manual pentru clasa a VII-a, Editura Didactică și Pedagogică, 
București, 1994, p. 104. 
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tului internațional al epocii, în care evident, este subliniat statutul Imperiului 
Otoman, de putere militară în ascensiune și problema expansiunii sale teritoriale, 
ca o problemă stringentă în cadrul relațiilor internaționale ale Țărilor Române. 

 Istoria Țărilor Române se desfășoară, între secolele al XIV-lea - al XV-lea, 
într-un context internațional complicat. Acesta este marcat de expansiunea 
Imperiului Otoman și de suferințele regatelor creștine - Polonia și Ungaria de a-și 
subordona Țările Române și de a-și extinde controlul în zonele Dunării de Jos și în 
Peninsula Balcanică.339 

Intrarea Țărilor Române sub suzeranitatea otomană în secolul al XIV-lea 
este explicată în jurul unei ecuații omniprezente în manualele de istorie din 
perioada post-comunistă și anume: raportul inegal de forțe - capitulații  - tribut - 
suzeranitate - autonomie340. Prima componentă a acesteia, raportul inegal de forțe, 
care se referă mai exact la inferioritatea numerică a românilor are un rol 
justificativ. Obținerea unor victorii politice și diplomatice împotriva otomanilor, în 
ciuda acestei disproporții, îndeplinește o funcție compensatoare, din perspectiva 
imaginii de sine a românilor, termenul preferat în mai multe manuale de a doua 
generație fiind acela de conflict asimetric341, preluat din lucrările istoricului Florin 
Constantiniu. 

Încheierea Capitulațiilor, acceptarea suzeranității otomane, plata tributului 
către Poartă și păstrarea în schimb a autonomiei interne reprezintă un ansamblu 
recurent, în care semnele unei forme de supunere sunt contrabalansate printr-un 
element al mândriei și demnității naționale, autonomia internă. 

Țările Române și-au păstrat suveranitatea și organizarea statală. Ele au 
fost însă obligate să accepte, în condițiile unei superiorități de netagăduit a 
turcilor, suzeranitatea Imperiului Otoman, concretizată prin plata unui tribut 
(haraci), ce exprima doar răscumpărarea păcii și nu o altă formă de 
dependență342. 

Lupta antiotomană, descrisă ca un efort continuu și constant pe parcursul 
secolelor XIV-XVI, se coagulează în jurul personalităților domnitorilor români ai 
epocii. Astfel, lecțiile referitoare la subiectul rezistenței antiotomane, fiind de fapt 
o prezentare amplă și detaliată a panteonului de personaje istorice, eroi ai epocii: 
Mircea cel Bătrân, Alexandru cel Bun, Iancu de Hunedoara, Vlad Țepeș, Ștefan cel 

                                                            
339 Nicoleta Dumitrescu et al., op. cit., p. 103. 
340 Vezi Ibidem, p. 104; Iulian Cârțână, Gheorghe Dondorici, Elena Emilia Lica, Octavian Osanu, 
Emil Poamă, Relu Stoica, Istorie. Manual pentru clasa a XII-a, Carminis, Pitești, 2000, p. 37 
341 Iulian Cârțână et al, op.cit., p. 38; Nicoleta Dumitrescu, Mihai Manea, Cristian Niță, Adrian Pascu, 
Aurel Trandafir, Mădălina Trandafir, Istoria românilor. Manual pentru clasa a XII-a, Humanitas, 
București, 1999, p. 42.  
342 Valentin Băluțoiu, Constantin Vlad, op.cit., pp. 71-72. 
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Mare și culminând cu Mihai Viteazul. Manualele utilizează imaginea individuală 
pentru potenţarea acţiunilor politico-militare desfăşurate de domnitori, o caracteris-
tică esențială din perspectiva abordării și a structurării subiectului luptelor cu turcii. 
Exemplele în acest sens sunt bătălia de la Rovine a lui Mircea cel Bătrân (1394), 
bătălia de la Belgrad a lui Iancu de Hunedoara (1456), atacul nocturn din 1462 a lui 
Vlad Țepeș, bătălia de la Vaslui a lui Ștefan cel Mare (1475)343. În acest context se 
conturează un arhetip al domnitorului, un tipar-model, investit cu calități militare și 
morale, pol al luptei antiotoamne. Domnitorii, prin faptele de vitejie și personali-
tatea umană desăvârșită cu care sunt înzestrați, se confundă în text cu identitatea 
politică și regională a Țărilor Române și constituie elementul dihotomic al 
operațiunilor referențiale în conturarea imaginii turcilor/Imperiului Otoman. Din 
punct de vedere structural, putem identifica câteva dimensiuni de bază, fiecare 
coagulând în jurul lor idei, expresii. Multe dintre ele se transformă prin repetiția 
excesivă și în forme identice, în clișee și stereotipuri. 

Dimensiunea umană. Dacă imaginea de sine apare individualizată prin 
centrarea asupra figurilor istorice, investite cu calități precum patriotismul, spiritul 
dreptății, vitejia, agerimea, priceperea militară și diplomatică, imaginea turcilor se 
conturează în antiteză cu cea a domnitorilor români. La acest nivel, identificăm 
tendința de personificare a imaginii turcilor prin figurile standardizate ale 
sultanilor, prezente atât în texte, dar mai ales la nivel vizual și reprezentând 
arhetipul cuceritorului și al autocratului suprem (fig. 7). Aceste imagini sunt 
plasate, într-adevăr, în contrast cu imaginea domnitorilor români, dar consolidează, 
în același timp, la nivel vizual, ideile textului didactic: statul otoman - stat 
militarist, societatea otomană - societate războinică.  

În cele două ipostaze identificate în manuale, menționate mai sus, de grup 
și statală, turcii sunt investiți cu atribute precum spiritul și preocupările de cucerire, 
cotropire344, agresiune345 sau prin integrarea lor în formule lexicale introduse în 
textul lecțiilor, ca spre exemplu popoare amenințate de turci 346  sau o gravă 
primejdie347. Acestea le conturează imaginea exclusivă, unilaterală a inamicului. 
Manualele din a doua generație dau dovadă de o dozare mult mai echilibrată a 
atributelor utilizate în textul autorilor în raport cu turcii/Imperiul Otoman, însă în 
cazul acestora se identifică o altă caracteristică. În teorie este vorba despre o 

                                                            
343 Vezi Mihai Manea, Adrian Pascu, Bogdan Teodorescu, Istoria românilor din cele mai vechi 
timpuri și până la revoluția din 1821. Manual pentru clasa a XI-a, Editura Didactică și Pedagogică 
R.A., București, 1997, pp. 229-278. 
344 Ștefan Pascu et al., op. cit., p. 95. 
345 Hadrian Daicoviciu et al., op.cit., p. 105. 
346 Ștefan Pascu et al., op.cit., p. 95. 
347 Hadrian Daicoviciu et al., op.cit., p. 105. 
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practică care poate oferi o viziune multipespectivistă asupra perioadei studiate. 
Spre exemplu, într-un manual din anul 2004, textul propriu-zis al lecției este 
completat de surse, documente oficiale ale epocii. Astfel, în cadrul lecției 
referitoare la domnia lui Ștefan cel Mare, exemplificând sprijinul cerut de domnitor, 
principilor creștini ai Europei împotriva otomanilor este citat textul “Scrisorii lui 
Ștefan cel mare către principii creștini”: (…) și vă spun domniilor voastre că 
necredinciosul împărat al turcilor a fost de multă vreme și este încă pierzătorul 
întregii creștinătăți, și în fiecare zi se gândește cum ar putea să supună și să 
nimicească toată creștinătatea.(…) Auzind și văzând noi acestea, am luat sabia în 
mână și cu ajutorul domnului Dumnenzeului nostru atotputernic am mers 
împotriva dușmanilor creștinătății.…348. Pentru a evita o decontextualizare, trebuie 
specificat faptul că manualul prezintă și perspectiva otomană, exemplificată printr-un 
text al cronicarului Kemal-Pașa, despre bătălia de la Vaslui, care numește oastea lui 
Ștefan - oastea ghiaurilor cei răi din fire, care s-a pus în mișcare ca un uragan și 
ca un vânt puternic aducător de nenorociri (…)349. Putem constata că aceste surse 
transmit într-adevăr, relațiile conflictuale între Imperiul Otoman și Țările Române, 
fiind o expresie a opiniilor și politicilor oficiale ale epocii. Însă manualele, ca 
formatoare de opinii, prin intermediul acestor surse din epocă, au puterea de a 
transforma în atitudini prezente, actuale, conflictele politice, ideologice și 
religioase dominante în epoca istorică respectivă. Această caracteristică este 
întărită și de absența din tabloul istoric asupra perioadei otomane a perspectivei 
economice, sociale, culturale, administrative și chiar religioase asupra relațiilor 
existente în cadrul provinciilor sau a teritoriilor vasale Imperiului Otoman 350 . 
Neglijarea acestor aspecte și balansarea textului didactic asupra componentei 
factuale, conflictuale are drept consecință fixarea definitivă a percepției elevului 
asupra antagonismului militar turco-român. 

Dimensiunea politico-militară se îmbină cu cea religioasă. Se poate 
observa imaginea dihotomică a turcilor, rezultată atât din antagonismul politico-
militar, dar și prin plasarea turcilor păgâni în raport cu românii creștini.  Cele două 
tipuri de opoziții decurg într-o foarte mare măsură din sintagma de Poartă a 
Creștinătății351, atribuită datorită acțiunilor domnitorilor Țărilor Române, care le 
situează în ipostaza incontestabilă de apărător al Occidentului, în contrast cu 

                                                            
348 „Scrisoarea lui Ștefan cel mare către principii creștini (Eugen Denize, Ștefan cel Mare)”, în  Ioan 
Scurtu et al., op.cit., p. 98. 
349 „Cronicarul Kemal Pașa, despre bătălia de la Vaslui (Cronici turcești privind Țările Române, Vol. 
I)”, în Ibidem. 
350 În acest sens vezi Robert Mantran, op.cit.; Viorel Panaite, Pace, război și comerț în Islam: Țările 
Române și dreptul otoman al popoarelor (secolele XV-XVII), București, All, 1997; 
351 Valentin Băluțoiu, Constantin Vlad, op.cit., p. 72. 
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Imperiul Otoman, care se conturează ca pericolul ce amenința creștinătatea352 . 
Rezistența antiotomană capătă astfel o însemnătate europeană, prin asumarea de 
către Țările Române a poziției de avanspost al creștinătății la Dunăre353. Este o idee 
constant reluată, revelatoare cu precădere pentru descifrarea semnificației atribuite 
leitmotivului luptelor cu turcii354, în raport cu propria imagine de sine, așa cum este 
proiectată în conștiința românească, prin intermediul manualelor. Astfel, prin 
victoria de la Belgrad a lui Iancu de Hunedoara a fost întârziată pentru o perioadă 
de timp, pătrunderea turcilor pe Dunăre spre Europa Centrală355. Victoria de la 
Rovine a lui Mircea cel Bătrân a avut un răsunet european, românii constituind 
factorul cel mai important al luptei antiotomane în aceste regiuni356. Toate acestea, 
în condițiile în care anumite lucrări vorbesc despre avansarea oștirilor otomane, pe 
linia Belgrad-Buda-Viena, și apoi către Roma357, ceea ce presupunea excentrici-
tatea Țărilor Române față de această axă358. Printre puținele contraexemple, care 
expun în acest sens o perspectivă echilibrată, racordată la adevărul istoric, se 
numără un manual pentru clasa a XII-a, publicat în 1999. În vreme ce majoritatea 
manualelor înfățișează așa cum am mai arătat, Țările Române drept un bastion al 
apărării creștinătății, situat pe linia centrală a înaintării otomane spre Europa 
creștină, manualul în discuție afirmă că Țările Române nu se aflau pe direcția 
strategică de înaintare spre centrul Europei, care era Viena, ci undeva la marginea 
acesteia359. 

Un aspect trebuie reținut în raportul dintre imaginea de sine a românilor și 
acest capitol important al istoriei naționale, și prin însemnătatea sa pentru europe-
nitate și al istoriei universale, luptele cu turcii. Mai precis, înfrângerile în aceste 
lupte contra otomanilor se datorează nerecunoștinței Occidentului360, abandonului 
aliaților sau refuzului statelor creștine de a acorda sprijin militar în momente de 
cumpănă Țărilor Române.  Spre exemplu în cazul lui Mircea cel Bătrân, lipsa unui 

                                                            
352 Iulian Cârțână et al., op.cit., p. 39. 
353 Nicoleta Dumitrescu, Mihai Manea, Ovidiu Cătălin Bojică, Istorie. Manual pentru clasa a IX-a...., 
p. 104. 
354 Lucian Boia discută capitolul luptelor cu turcii din perspectiva complexului de cetate asediată, 
tipic pentru mentalitatea românească. El este de părere că istoria românilor este înțeleasă într-o 
manieră strict conflictuală, ca o luptă continuă purtată pentru supraviețuirea etnică și statală. Vezi 
Lucian Boia, Istorie și mit în conștiința românească, Humanitas, București, 2000, p. 233. 
355 Ibidem, p. 234; Iulian Cârțână et al., op.cit., p. 39. 
356 Eliza Bichman et al., op.cit., p. 235. 
357 Tahsin Gemil, Românii și otomanii în secolele XIV-XVI, București, 1991, p. 170. 
358 Lucian Boia, op.cit., pp. 235-236. 
359  Nicoleta Dumitrescu, Mihai Manea, Cristian Niță, Adrian Pascu, Aurel Trandafir, Mădălina 
Trandafir, Istoria românilor. Manual pentru clasa a XII-a...., pp. 32-33. 
360 Vezi Lucian Boia, op.cit., pp. 234-235. 
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sprijin real în lupta antiotomană, atât din partea Poloniei, cât și a Ungariei, îl 
determină … să accepte plata tributului către sultanul Mehmed I (1415)361. 

În același registru se înscrie și antinomia superioritate-inferioritate 
numerică care se încadrează dimensiunii militare a imaginii turcilor.  Acceptarea 
suzeranității otomane este prezentată de manuale, așa cum am afirmat și mai sus, 
ca o consecință a raportului inegal, a disproporției de forțe dintre cele două părți,  
Țările Române și Imperiul Otoman 362.  

 

VII.4. PROBLEMA ORIENTALĂ 
 
Deși o chestiune importantă și decisivă în desfășurarea relațiilor interna-

ționale în secolul al XVIII-lea, problema orientală ca și context, cel puțin în 
manualele din prima generație a perioadei post-comuniste, ocupă un loc secund. 
Accentul cade pe elemente de conținut ale acestei chestiuni, desfășurări ale 
perioadei, fără ca acestea să fie neapărat prezentate ca atare: domniile fanariote din 
Țările Române, războaiele ruso-austro-otomane, luptele de eliberare națională de la 
sfârșitul secolului al XIX-lea din Europa de Sud-Est. Lipsesc din manuale 
contextualizări clare din perspectiva relațiilor internaționale, imaginea Imperiului 
Otoman conturându-se doar în relație cu evoluțiile particulare menționate. 
Termenii preferați pentru descrierea situației statului otoman este acela de criză 
internă sau decădere a Imperiului Otoman, marcată de afirmarea paralelă a celor 
două mari imperii, Habsburgic și Rus363. Cea mai completă explicație a problemei 
orientale, care poate fi identificată în aceste manuale este aceea de consecință a 
înfrângerilor militare suferite de către otomani, la care s-au adăugat răscoalele 
populare și ale unor unități militare 364 . În cazul celei de-a doua generații de 
manuale, putem constata o schimbare de abordare. Imperiul Otoman este prezentat 
preponderent în raport cu tendințele de emancipare din Țările Române, fiind 
utilizată sintagma larg răspândită în epocă, de omul bolnav al Europei.365 Aceste 

                                                            
361 Nicoleta Dumitrescu, Mihai Manea, Ovidiu Cătălin Bojică, Istorie. Manual pentru clasa a IX-a..., 
p. 106; Vezi și Iulian Cârțână et al., op.cit., p. 41. 
362 Valentin Băluțoiu, Constantin Vlad, op.cit., p. 72. 
363 Hadrian Daicoviciu et al., op.cit., p. 153. 
364 Mihai Manea, Adrian Pascu, Bogdan Teodorescu, op.cit., p. 382.  
365 Sintagma de omul bolnav al Europei este atribuită Țarului Nicolae I al Rusiei, folosită pe data de 9 
ianuarie 1853, într-o discuție cu ambasadorul britanic la Sankt Petersburg, Lord Hamilton Seumour. 
Istoriografia problemei susține că Țarul a folosit această sintagmă pentru a caracteriza situația 
Imperiului Otoman, ca urmare a căderii acestuia sub controlul financiar al puterilor europene și a 
înfrangerilor sale în războaiele purtate în secolul al XVIII-lea. (Pentru mai multe detalii vezi M. 
Şükrü Hanioğlu, A Brief History of the late Ottoman Empire, Priceton University Press, Princeton și 
Oxford, 2008, p. 79.) Cristophe de Bellaigue în articolul său susține că de fapt sintagma este eronat 
atribuită Țarului Nicoale I al Rusiei, expresia originală folosită de acesta fiind aceea de om, care a 
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manuale au meritul definirii problemei orientale, cu care se confundă Imperiul 
Otoman pentru această perioadă, oferind elementele necesare unei definiri 
complete, cuprinzătoare și didactice. Pentru exemplificare am ales în mod evident, 
unul dintre cel mai relevante exemple ale unei expuneri echilibrate a problemei. 

 Înfrângerea turcilor sub zidurile Vienei în 1683 și pacea de la Karlowitz 
(1699) au marcat începutul declinului Imperiului Otoman. Vechiul conținut al 
„problemei orientale” (pericolul reprezentat de expansiunea otomană pentru 
Europa creștină) a fost înlocuit cu unul nou (dificultatea menținerii echilibrului 
politic european în condițiile decăderii Porții și ascensiunii Rusiei). Concurența 
acerbă din secolul al XVIII-lea dintre Habsburgi și Romanovi a avut ca obiect 
împărțirea teritoriilor „omului bolnav” al Europei. O serie de războaie au zbuciu-
mat sud-estul european și au determinat pierderi teritoriale pentru otomani366. 
 

VII.5. SECOLUL FANARIOT 
 
Lecțiile referitoare la domniile fanariote debutează, de regulă mai ales, în 

manualele de primă generație cu acțiunile antiotomane ale domnitorilor Dimitrie 
Cantemir și Constantin  Brâncoveanu, cu episodul uciderii acestuia și a fiilor lui de 
către turci, suprimarea de către Poartă, drept pedeapsă, a domniilor pământene și 
instaurarea în consecință, a domniilor fanariote367 (vezi fig. 8). 

Perioada fanariotă consolidează imaginea turcilor de stat opresor, rapace, 
care supraviețuiește prin deposedarea altora, fiind accentuate elemente ca raportul 
de suzeranitate-vasalitate dintre turci și Țările Române, înăsprirea dominației și a 
presiunii otomane asupra acestora, dublată de pătrunderea elementelor grecești. În 
prezentarea acestei perioade, imaginea turcilor este una prevalent instituționalizată, 
predominând apelativul de Poartă. Domniile fanariote înseamnă agravarea 
continuă a dominației otomane asupra Principatelor...Obligațiile către Poartă 
erau din ce în ce mai mari. Tributului i se adaugă dările de confirmare a domniei 
(mucarer), darurile ocazionale (peșcheșuri) și obligațiile în natură (lemn, oi, 
grâne), mai ales pe timp de război. Ele nu erau clar fixate, oricând putea interveni 
o nouă cerere din partea Porții, neplata ei atrăgând pierderea tronului și uneori 
chiar a vieții368. 

                                                                                                                                                       
căzut într-o stare de slăbiciune.(vezi  Cristopher de Bellaigue, „Turkey’s Hidden Past”, în New York 
Review of Books, Vol. 48, no.11, http://www.nybooks.com/articles/archives/2001/mar/08/turkeys-
hidden-past/#fnr1, accesat la 18 iunie 2012.) 
366 Iulian Cârțână, op.cit., p. 50. 
367 Mihai Manea, Adrian Pascu, Bogdan Teodorescu, op.cit., pp. 325-329. 
368 Alexandru Vulpe et al. op.cit., p. 80. 
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 Deposedarea Țărilor Române de dreptul de a-și numi domni pământeni369 
și acordarea acestui privilegiu fanarioților de origine greacă duce la o deplasare a 
accentului negativ și înspre grupul etnic al grecilor. Turcii rămân însă inamicii 
centrali, principalii responsabili pentru perioada fanariotă, una dintre cel mai 
nefaste perioade ale istoriei naționale. 

Autonomia a fost grav afectată de domnii numiți de sultan dintre grecii sau 
creștinii grecizați din Fanarul constantinopolitan, reduși la statutul de simpli 
funcționari ai Porții, orice inițiativă de politică externă în folos propriu a fost 
anulată, atribuțiile esențiale ale instituțiilor interne pierdute, obligațiile economice 
față de turci în continuă creștere370. 

O diferențiere semnificativă între cele două generații de manuale putem 
remarca la nivelul evaluării influențelelor secolului fanariot în planul civilizației și 
al mentalităților. Cele utililizate imediat după 1990, recunosc un fenomen de 
orientalizare a societății românești doar la nivelul clasei politice, afirmând că 
marea masă a populației a practicat, în mare neschimbat, un mod și un stil de 
viață tradițional 371 . Pe de altă parte, manualele din a doua generație oferă o 
perspectivă amplă asupra fenomenului de orientalizare, semnalând influențele pe 
verticală la nivelul societății și civilizației românești, de la arhitectură, la 
vestimentație, artă culinară, până la atitudini și comportamente. Toate acestea 
indică în același timp încercarea românilor de a se desprinde de acest model și de 
a se orienta ideologic și cultural mai ales, înspre modelul european occidental372 
(vezi fig. 9). Un exemplu de abordare a atitudinilor românești și a raportării 
ulterioare vis à vis de turci și de Orient, per ansamblu, este manualul lui Alexandru 
Barnea, publicat în 1999. Acesta apelează la folosirea unor lucrări precum cea a lui 
Lucian Boia, Istorie și mit în conștiința românească (1997), care explică 
culpabilizarea popoarelor și culturilor vecine, ca urmare a rupturii cu Estul, decisă 
de elita secolului al XIX-lea. Utilizând această lucrare drept sursă, manualul 
exemplifică concret percepția turcilor și a dominației otomane în societatea 
românească. 

Turcii au și ei partea lor de vină în evoluția românilor: Șalvarii, niște 
pantaloni, precum se știe, foarte largi, enterul cu mâneci lungi și plutitoare, peste 

                                                            
369 Mirela Luminița Murgescu, „The Turk in Romanian History Text Books (19th-20th Centuries)”, în 
Nedret Kuran Buçoğlu (coord.), The Image of the Turk in Europe from the Declaration of the 
Republic in 1923 to the 1990's, Proceedings of the Workshop Held on 5-6 March 1999, CECES, 
Bogazici University, The Isis Press Istanbul, pp. 273-285. 
370 Iulian Cârțână et al., op.cit., p. 51. 
371 Mihai Manea et al., op.cit., p. 387.  
372 Alexandru Barnea, Vasile Aurel Manea, Eugen Palade, Mihai Stamatescu, Bogdan Teodorescu, 
Istorie. Manual pentru clasa a X-a, Corint, București, 2005, p. 46. 
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care se punea o altă haină cu mâneci despicate, sau giubeaua cu mâneci largi și 
scurte, toate acestea poartă pecetea unei vieți de lene și trândăvie373.  

Abordarea multipespectivistă asupra subiectului este completată prin 
rubrica exerciții. În locul afirmațiilor cu valoare de adevăr absolut, elevilor li se 
cere aducerea unor argumente pro și contra în sprijinul exemplificărilor oferite de 
Lucian Boia, în lucrarea sa374. 

  
VII.6. LUPTA DE ELIBERARE A POPOARELOR DIN 

IMPERIUL OTOMAN - REVOLUȚIA DIN 1821, RĂZBOIUL DE 
INDEPENDENȚĂ DIN 1877-1878 

 
Pe parcursul secolului al XIX-lea, lupta antiotomană se coagulează în jurul 

a două momente ale istoriei naționale, revoluția lui Tudor Vladimirescu de la 1821, 
culminând cu războiul de independență din 1877-1878.  

Revoluția de la 1821 condusă de Tudor Vladimirescu este plasată în cadrul 
luptei împotriva dominației otomane din părțile sud-estice ale continentului375 , 
unde lupta se reactualizează în condițiile mișcărilor antiotomane ale conducătorilor 
locali împotriva centrului. Dacă manualele de primă generație insistă asupra 
faptului că obiectivele revoluției sunt  direcționate în sensul ideii de emancipare 
națională 376 , manualele publicate după 1999 observă că dincolo de proiectul 
antiotoman, mișcarea din 1821 a fost un răspuns dat de societatea românească la 
problemele cu care se confrunta. Ea a surprins mentalitățile în schimbare (patria 
este poporul nu tagma jefuitorilor) și necesitatea restructurării statului conturată 
într-un program coerent (Cererile norodului românesc). La baza statului trebuia 
să stea principiul suveranității poporului și se impunea anularea legilor date fără 
acordul acestuia. Domnul trebuia să fie ales de țară, iar privilegiile boierești 
desființate...377 

Războiul de independență al României este prezentat în contextul general 
al dezintegrării statelor multinaționale și al  creării statelor naționale, pe fondul 
afirmării ideologiei naționalismului, în a doua jumătate a secolului al XIX-lea378. În 
contextul istoriei naționale se insistă asupra evoluțiilor chestiunii orientale, mai 
precis a mișcărilor antiotomane din Europa de Sud-Est, a implicării Rusiei în acest 
                                                            
373 Lucian Boia, op.cit., în Alexandru Barnea et al., op.cit., p. 47. 
374 Ibidem, p. 46. 
375 Octavian Cristescu, Vasile Păsăilă, Bogdan Teodorescu, Raluca Tomi, Istoria românilor. Epoca 
modernă și contemporană. Manual pentru clasa a VIII-a, Editura Didactică și Pedagogică R.A., 
București, 1992, p. 7. 
376 Ibidem, p. 14. 
377 Iulian Cârțână et al, op.cit., p. 58. 
378 Alexandru Barnea et al., op.cit., pp. 60-62. 
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context, a locului ocupat în această ecuație politico-diplomatică și militară, a 
tendințelor de emancipare a Principatelor Române de sub otomani379.  

Ca moment decisiv se detașează Războiul de independență din 1877-1878. 
Manualele de primă generație insistă în acest context asupra ideii de luptă 
împotriva dominației otomane a popoarelor subjugate380. Confruntările militare din 
războiul în care România a participat alături de Rusia, atât în aceste manuale, cât și 
în cele de generație nouă, reprezintă punctele centrale ale lecțiilor, întărind 
imaginea militarizată a turcilor și contribuind decisiv în formarea unei percepții 
antagonice a elevilor asupra acestora. Se insistă asupra pregătirii militare și asupra 
îndârjirii rezistenței otomane, pentru a sublinia faptele de curaj ale românilor. 
Cucerirea redutei Grivița pe frontul Plevna, reprezintă un simbol al eroismului 
românesc și al triumfului independenței față de dominația otomană (vezi fig. 10). 

Referitor la imaginea Turciei moderne în manualele de istorie din 
perioada post-comunistă putem subscrie în acest sens analizei făcute de Luminița 
Murgescu, în articolul său referitor la imaginea turcilor în manualele de istorie din 
secolele XIX, XX. Autoarea observă faptul că Imperiul Otoman se bucura de o 
atenție mult mai extinsă în manualele de istorie românești comparativ cu Turcia 
modernă. În același timp explică această caracteristică prin prisma influenței 
otomane exercitate asupra istoriei românești vreme de aproape cinci secole381 . 
Acest tipar se extinde și în cazul manualelor de istorie publicate după 1990, în care 
Turcia, moștenitoarea Imperiului Otoman, ocupă un spațiu mai restrâns, având în 
vedere că nu mai joacă un rol atât de important și direct în raport cu istoria 
națională. Pot fi identificate câteva momente istorice, menționate în majoritatea 
manualelor de istorie: participarea Turciei la Primul Război Mondial, respingerea 
Tratatului de Sèvres, care au afectat puternic suveranitatea și integritatea teritorială 
a Turciei, mișcarea națională condusă de Mustafa Kemal Atatürk382,  impunerea 
Tratatului de la Lausanne, formarea Republicii Turcia în 1923, participarea alături 
de România la Înțelegerea Balcanică din 1930383. 
 

 
 
 

                                                            
379 Alexandtru Vulpe et al., op.cit. p. 98. 
380 Camil Mureșan, op.cit., p. 50. 
381 Mirela Luminița Murgescu, „The Turk in Romanian History Text Books…” , pp. 284-285. 
382 Alexandru Barnea et al., op.cit., pp. 86-87. 
383  Sorin Oane, Maria Ochescu, Istorie. Manual pentru clasa a XI-a, Humanitas Educațional, 
București, 2001, p. 63. 



 

 

 
CAPITOLUL VIII.  

IMAGINEA TURCILOR ÎN MANUALELE DE ISTORIE 
BOSNIACE DIN PERIOADA POST-COMUNISTĂ 

 
Cazul manualelor de istorie bosniace se diferențiază în primul rând prin 

asumarea turcilor ca și grup și a Imperiului Otoman ca autoritate, ca prezență și 
realitate politică și socială a secolelor XV-XIX. Analiza semantică aplicată 
manualelor de istorie bosniace a identificat accentuarea principalelor caracteristici 
ale Imperiului Otoman, oferind în același timp elevului o schemă explicativă a 
pârghiilor economice și sociale care au asigurat expansiunea Imperiului în secolele 
XIV-XVI, ca structură în cadrul căreia se cristalizează pe parcursul secolelor XV-
XVIII, identitatea bosniacă musulmană. Temele principale astfel identificate sunt: 
Organizarea și funcționarea statului otoman, Expansiunea otomană în Balcani. 
Cucerirea Bosniei de către otomani, Bosnia otomană, Declinul Imperiului Otoman-
secolele XVII, XVIII, Vilaietul Bosnia în secolul al XIX-lea, Influențele otomane. 

 

VIII.1. ORIGINEA ȘI FORMAREA STATULUI OTOMAN 
 
Originea statului otoman reprezintă o temă recurentă a manualelor de 

istorie bosniace, atât la nivelul școlii primare, cât și secundare, precedând în 
general lecțiile referitoare la situația particulară a Bosniei otomane. Preocuparea 
pentru o prezentare detaliată și explicită a statului otoman reiese inițial din 
accentuarea subiectului originilor acestuia, continuând cu tratarea extinsă alături de 
aspectele clasice, politice și militare, economice și culturale.  

În general, prezentarea statului otoman urmează ordinea cronologică a 
principalelor evenimente ale dezvoltării statului otoman. Astfel, turcii osmanlâi 
provin din neamul turcilor selgiucizii care au îmbrațișat Islamul în secolul al X-lea, 
creând o dinastie care a controlat Imperiul Otoman de la 1288 și până în 1922. 
Continuând detalierile, autorii manualelor explică faptul că dinastia este numită 
după fondatorul statului otoman, emirul Osman (1281-1324), prezentat ca personaj 
istoric-nucleu, al viitorului Imperiu (vezi fig. 11). La începutul secolului al XIII-lea, 
se subliniază de către autorii manualelor faptul că statul turcilor selgiucizi se 
fărâmițează și se formează în nord-vestul Asiei Mici un nou stat independent, 
fondatorul său fiind Osman. Statul otoman este prezentat ca o moștenire lăsată de 
Osman succesorilor săi, care au creat  pe această bază un vast imperiu, ce a lăsat o 
amprentă importantă în istoria Asiei şi Europei. Devenirea Imperiului Otoman 
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capătă în manuale forma unei ascensiuni cronologice, care pe măsura avansării în 
timp și spațiu devine o forță infailibilă. Astfel, fiul lui Osman, Orhan (1324-1362) a 
cucerit coasta de est a Mării Marmara şi a stabilit capitala la Bursa. Tendința de a 
sublinia caracterul oportunist al statului otoman reiese din sublinierea folosirii în 
propriul avantaj a slăbiciunii din acea perioadă a Imperiului Bizantin, fiind cucerite 
astfel orașe precum Galiopolis şi Drinopolje. Manualele continuă șirul cronologic 
al cuceririlor: Murad I (1362-1389) cucerește Tracia de Est, şi transferă capitala de 
Edirne; fiul său, Beyazit I (1389-1402) a consolidat puterea otomană în Macedonia 
și a ocupat aproape toată Asia Mică, Bulgaria şi Tessalia. Bătălia de la Angora 
(Anlcara) 1402, soldată cu înfrângerea și capturarea lui Baiazid I de către mongolii 
conduși de Timurlenk, este prezentată ca o sincopă, o întârziere în ascensiunea 
politică și militară a statului otoman, care își revine odată cu Murad al II-lea (1421-
1451), în timpul căruia Imperiul se extinde în Peloponez384. Conform manualelor 
bosniace punctul culminant al ascensiunii otomane este atins în timpul sultanului 
Mehmed al II-lea (1451-1481), care cucererște Constantinopolul. Victoria îi atrage 
și porecla de El Fatih (Cuceritorul) 385  și se detașează la fel ca în manualele 
românești, drept un moment de turnură, ce marchează căderea Imperiului Bizantin 
și ascensiunea ireversibilă a statului otoman. 

Manualele accentuează ideea înaintării otomane înspre Europa prin enume-
rarea principalelor bătălii care le-au adus turcilor noi cuceriri în zona de sud-est 
europeană: bătălia din 1361 de la Edirne (Hadrianopolis), bătălia din 1389 de la 
Kosovo Polje, cea de la Nicopole din 1396. Alături de cucerirea Constantinopolului 
în 1453, momente importante pentru avansul otoman în teritoriile europene sunt 
menționate cucerirea despotatului sârb în 1459 și a Bosniei în 1463386, un preambul 
al prezentării extinse a cuceririi statului medieval bosniac de către otomani. O 
caracteristică importantă a manualelor bosniace în ceea ce privește prezentarea 
cuceririlor este însoțirea constantă a explicaților din text cu hărțile geografice, 
însoțite de detalii cronologice, care permit plasarea în timp și spațiu, a evoluției 
Imperiului (vezi fig. 12). 

 

 
 

                                                            
384 Esad Kurtovič, Samir Hajrulahovič, Historija Istorija Povijest. Udžbenik sa čitankom  za drugi 
razred Gimnazije (Istorie. Manual de citire pentru clasa a II-a de gimnaziu), Sarajevo Publishing, 
Sarajevo, 2007, pp. 185-186. 
385 Ibidem, p. 186. 
386 Ibidem. 
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VIII.2. ORGANIZAREA ȘI FUNCȚIONAREA STATULUI OTOMAN 
 
Preocuparea pentru înțelegerea aprofundată a funcționării Imperiului 

Otoman, ca structură în care Bosnia va evolua pentru cinci secole, reprezintă o 
constantă a manualelor de istorie bosniace. Din perspectiva acestui aspect, aceste 
manuale pot fi considerate dicționare ale Imperiului Otoman, oferind descrieri și 
informații detaliate asupra organizării instituționale, administrative, economice și 
sociale a Imperiului. Este subliniat caracterul autocrat al Imperiului, manifestat prin 
centralitatea personalității sultanului, şef al statului otoman cu puteri nelimitate. 
Este prezentat și explicat întregul aparat administrativ al Imperiului, accentuându-se 
subordonarea față de sultan și implicit supremația personalității sale în cadrul 
statului otoman. Astfel, în numele său, treburile de stat şi militare erau gestionate 
de către Marele Vizir. Un spațiu generos este acordat în manuale descrierii 
instituției Divanul Sultanului, cel mai influent organism al statului otoman. Creat în 
forma sa de către Murad I (1362-1389) și dezvoltat de către predecesorii săi, acest 
organism este descris ca un organism consultativ al sultanului, cu diferite și 
multiple sarcini. Descrierea componenței sale reflectă complexitatea organizatorică 
și de coordonare a statului otoman, oferind în același timp posibilitatea înțelegerii 
de către receptori a pârghiilor de putere, care asigurau buna funcționare a 
Imperiului. Astfel, manualele descriu în detaliu componența divanului, denumirea 
demnităților administraţiei de stat, kaziaskeri (judecători supremi), defterdarı 
(trezorier) etc. Explicațiile urmează forma piramidală, de sus în jos, astfel că 
urmând exemplul Divanului Sultanului, este explicată existența unor divanuri 
similare și la nivelul de guvernare a provinciilor, cu precizarea că pe întreaga 
durată a Imperiului Otoman instituția divanului a persistat, puterea ei fiind redusă 
după secolul al VII-lea, la o existenţă simbolică. 

Tabloul ierarhiei de putere a statutului otoman este completat printr-o 
descriere detaliată a organizării administrative a Imperiului, împărțit în provincii 
mari, vilaiet sau beilerbeiglik, conduse de bei. Acestea erau divizate la rândul lor în 
unități administrative mai mici, sangeacuri387, conduse de sangeacbei.  

Secțiunea dedicată sistemului de venituri și impozite, explicarea sistemului 
timarului, întărește ideea centralității sultanului, a statului otoman, feudal, autocrat, 
centralizat, oferind în același timp elevului o schemă explicativă a pârghiilor 
militare, economice și sociale, care au asigurat mai mult decât existența, 
expansiunea Imperiului în secolele IV-VI. Unul dintre manuale plasează 
organizarea feudală a Imperiului Otoman în comparație cu feudalismul european, 
constatând diferențele: principalele mijloace de producţie au aparţinut în mare 

                                                            
387 Sangeacul era o subunitate administrativă a vilaietului (provinciei) - subprovincie. 
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parte statului. Sultanul, conducătorul suprem al ţării s-a bucurat de dreptul de 
proprietate, nelimitat. Tot Imperiul era considerat proprietate a sultanului. 
Proprietatea era bazată pe utilizarea în comun a terenului de către oficialii 
militari şi de către civili. Acest sistem de posesiune poartă numele de timar. Cea 
mai mare parte a soldaţilor primeau o proprietate timar în loc de salariu, dar 
dreptul de proprietate nu era permanentă. Ei erau cei ce colectau taxele în suma 
stabilită pe proprietate. Ei pierdeau acest drept în cazul încetării serviciului 
militar sau la moartea lor. Cel mai mare număr de timaruri au fost acordat 
spahiilor (cavaleria armatei)388.  

Ierarhizarea, distribuția atribuțiilor este surprinsă deasemenea la nivel 
militar și social, pentru a sugera un stat organizat, sistematizat, funcțional, adaptat 
la necesitatea de cucerire permanentă389, și deci susținut de o armată structurată, 
formată din ieniceri (infanteria) și spahii (cavaleria). În termeni sociali, populaţia 
este distribuită în asker (elitele) și reaya. Cagoriei asker îi aparţineau  funcţionarii 
militari, administrativi, religioși, din sistemul juridic și de educație, iar pătura 
numită reaya era alcătuită din ţărani, meşteşugari şi comercianţi, adică cei care 
plăteau impozite. 

 
VIII.3. EXPANSIUNEA OTOMANĂ ÎN BALCANI. CUCERIREA 

BOSNIEI DE CĂTRE OTOMANI 
 
Descrierea caracterului feudal-militar, bazat pe un guvern central și o 

armată puternică plasează structura organizată și controlată a Imperiului, în 
contrast cu societățile divizate din Balcani, realitate prezentată ca un element ce a 
favorizat avansarea otomană în regiune. Unul dintre manuale identifică diferențele 
social-economice dintre statul otoman și statele creștine din Balcani, indicate a fi 
drept sursa contrabalansului de forțe dintre cele două părți. Aceste diferențe sunt 
prezentate totodată ca elementul exploatat de otomani în scopul avansării în 
regiune.  Astfel, în timp ce în statele creştine proprietățile feudale erau de obicei 
moştenite de nobilii locali, în cadrul statului otoman sultanul era proprietarul 
terenurilor, iar pământul era oferit celor mai capabili războinici. Manualul 
subliniază dependența nobilimii locale de sultan și implicit stabilitatea asigurată de 
caracterul centralizat al statului otoman, sugerând că această dependență 

                                                            
388 Edis Dervišagić, Hadžija Hadžiabdić, Alen Mulić, Vahidin Mehić, Historija udžbenik za 7. razred 
devetogodišnje osnovne škole (Manual de istorie pentru clasa a VII-a, pentru școala primară de nouă 
ani), Bosanska Knjiga (Cartea Bosniacă), Sarajevo, 2010, p. 117.  
389  Željko Vujadinović, Slavica Kupresanin, Gordana Nagradić, ИСТОРИЈА ЗА 8. РАЗРЕД 
ОСНОВНЕ ШКОЛЕ (Istorie. Manual pentru clasa a VIII-a, a școlii primare), Institutul Pedagogic, 
Sarajevo, 2011, p. 41.  
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economică împiedica răzvrătirea împotriva conducerii centrale, aşa cum a fost 
cazul în statele creștine din Peninsula Balcanică390. Statul otoman apare din nou și 
în acest context. Este descris ca un model funcțional al unei monarhii feudale, 
bazate pe o organizare militară, un sistem de distribuție al resurselor bazat pe 
meritocrție și un aparat administrativ centralizat, care corelate, asigurau succesul și 
infailibilitatea statului otoman. 

În acest context, al erodării puterii centrale în favoarea nobililor locali, 
manualele descriu intrarea Despotatului Sârbesc sub conducere otomană, care 
alături de momentul căderii Constantinopolului din 1453, constituie un al doilea 
moment marcant pentru ascensiunea politică și teritorială a Imperiului Otoman în 
Balcani. Prin urmare, bătălia de la Marița din 26 septembrie 1371, unde armata 
sârbă este înfrântă de forțele sultanului Murad I, urmată de bătălia de la Kosovo 
Polje din 1389, care se încheie cu moartea sultanului Murad, dar și a prințului sârb 
Lazar, sunt considerate a fi momente decisive în procesul de cucerire a 
Despotatului Sârbesc. Din perspectiva manualelor bosniace, acest moment a 
precedat din punct de vedere istoric intrarea Bosniei în sfera otomană391. Căderea 
celei mai importante cetăți, Novo Brdo, în 1455 este menționată ca momentul ce 
marchează definitiv căderea Despotatului Sârbesc sub otomani. Cu titlu informativ 
este menționată cucerirea de către otomani la sfârșitul secolului al XIV-lea a 
Bulgariei și Tării Românești, fiind subliniată păstrarea autonomiei interne, care 
însoțea statutul vasal, dobândit de Țara Românească392. 

Cucerirea efectivă a Bosniei de către otomani este prezentată ca un proces 
de lungă durată, început la sfârșitul secolului al XIV-lea, când turcii devin un factor 
militar constant în zonă. Anul 1463, soldat cu cucerirea mai multor așezări 
fortificate, uciderea ultimului rege bosniac Stjepan Tomasevic393 și transformarea 
Bosniei în sangeac, este considerat punctul căderii ireversibile a Regatului Bosniac 
medieval sub administrația otomană și momentul de turnură în acest proces à la 
longue durée. Anumite lecții referitoare la cucerirea Bosniei pun accent asupra 
tacticilor de cucerire otomane, fiind menționate în acest sens folosirea campaniilor 
militare scurte, destabilizarea zonelor prin raiduri mici și frecvente. În acest 
context, otomanii devin invadatorii, prezentați ca o forță militară puternică, care 
                                                            
390  Rade Mihaljčić, Историја, ЗА 7. РАЗРЕД ОСНОВНЕ ШКОЛЕ (Istorie. Manual pentru clasa a 
VII-a, a școlii primare), Institutul Pedagogic, Sarajevo, 2011,  pp.  2 -3.  
391 Ibidem, pp. 5-8. 
392 Idem, ИСТОРИЈА за други разред гимназије друштвено-језичког и општег смјера,(Istoria 
pentru clasa a II-a de gimnaziu, secția socio-lingvistică și generală), Institutul Pedagogic, Sarajevo, 
2010, p. 247. 
393 Hadžija Hadžiabdić, Edis Dervišagić, Historija Istorija Povijest.Udžbenik Za 3. Razred Gimnazije, 
(Istorie. Manual pentru clasa a III-a de gimanziu), Bosanska Knjiga (Cartea Bosniacă), Tuzla, 2007, 
p. 14. 
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cuprind Asia Mică și Sud-Estul Europei. Creșterea progresivă a tributului către 
sultan, acceptat încă din 1415 de regele bosniac, completează tabloul unui stat 
războinic, care se perpetuează prin cuceririle și deposedările asigurate prin forță 
militară394. 

Una dintre preocupările manualelor bosniace, legate de căderea Bosniei 
sub otomani o constituie idntificarea cauzelor istorice, politice și sociale ale acestui 
proces. Pornind de la expresia Bosnia a căzut șoptind395, folosită în istoriografia 
bosniacă, anumite manuale încearcă să explice și în același timp să combată 
această expresie, care face referire la căderea facilă a Bosniei sub conducerea 
otomană. Indicând faptul că cucerirea nu a avut loc fără rezistență, autorii 
manualelor identifică drept cauze principale ale cuceririi Bosniei de către otomani, 
lipsa ajutorului din partea Europei occidentale, incapacitatea acesteia de a înțelege 
din timp pericolul otoman, organizarea lor tardivă împotriva turcilor pentru a salva 
regatul bosniac, alături evident, de forța militară imposibil de surmontat a 
Imperiului Otoman396.  

Unele dintre manuale se concentrează asupra situației interne a Bosniei, 
caracterizată de anarhie nobiliară, după moartea regelui Tvrtko 397  în 1391, 
prezentând această stare de fapt ca un factor favorizant și un element exploatat de 
otomani pentru cucerirea Bosniei. Mai exact, este explicat faptul că slăbirea puterii 
centrale și consolidarea puterii nobililor locali, intensificarea conflictelor interne 
pentru putere între aceștia și implicarea otomanilor în aceste diferende398, alături de 
pretențiile Regatului Ungar asupra Bosniei în această perioadă, au dus la agravarea 
anarhiei interne399, favorizând reușita ofensivei otomane din 1460-1462.  

Prin urmare procesul de intrare a Bosniei sub influența otomană este 
prezentat ca un fenomen de lungă durată, rezultat al unui conglomerat de factori, ca 
o evoluție imposibil de evitat în condițiile politice, sociale și istorice date. 

 

                                                            
394 Esad Kurtovič, Samir Hajrulahovič, op.cit., p. 189. 
395 Ibidem, p. 191. 
396 Ibidem. 
397 Tvrtko I (1338-1391) a fost  membru al casei nobiliare Kotromanić. A fost un conducătorul 
Bosniei medievale. El a domnit între 1353-1377 ca ban, iar în 1377-1391, ca primul rege bosniac. 
(Vezi http://www.britannica.com/EBchecked/topic/610818/Tvrtko-I, accesat la 1 august 2012) 
398 Spre exemplu interferarea otomanilor în conflictele interne prin folosirea mercenarilor otomani de 
una sau alta, din părți. 
399 Rade Mihaljčić, ИСТОРИЈА за други разред гимназије друштвено-језичког и општег смјера, 
(Istoria pentru clasa a II-a de gimnaziu, secția socio-lingvistică și generală)…, pp. 210-211. 
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VIII.4. BOSNIA OTOMANĂ 
 
Lecțiile referitoare la acest subiect rezumă în cele mai multe cazuri evo-

luția Bosniei între anul 1463, anul transformării Bosniei în sangeac, și anul 1580, 
când Bosnia este ridicată din punct de vedere al ierarhiei administrative otomane, 
la rangul de vilaiet (provincie). Spre exemplu, unul dintre manuale rezumă 
perioada prin titlul capitolului Bosnia de la sangeac la vilaiet (1463-1580)400. 

Crearea sangeacului Bosnia (vezi fig. 13) este explicată prin plasarea 
Imperiului Otoman în contextul relațiilor internaționale, dar și prin sistemul de 
guvernare, administrativ-teritorial, economic și social al noilor teritorii cucerite. 
Această mențiune prefațează expunerea în particular a schimbărilor intervenite în 
aceste domenii, în noul sangeac al Bosniei. Acesta avea capitala la Vrhbosna 
(actualul Sarajevo), fiind inclus vilaietului Rumelia401, care cuprindea partea euro-
peană a Imperiului Otoman.  

Transformarea în anul 1580 a sangeacului în vilaietul Bosnia, care va avea 
începând cu 1553 sediul administrativ la Banja Luka 402 , prilejuiește autorilor 
observația că frontierele vialetului bosniac erau aproape identice cu limitele 
regatului bosniac403. Descriind întinderea acestuia, autorii unui manual observă că 
acoperea întreaga zonă a Bosniei de astăzi, părţi din Slavonia, Banja, Lika şi 
Krbava şi părţi substanţiale din Dalmaţia, sud-vestul și estul de astăzi al Serbiei și 
nordul Muntenegrului (vezi fig. 14)404. Observația că noua organizare a vilaietului 
se suprapune peste limitele regatului bosniac medieval sugerează continuitatea, 
persistența statului bosniac sub o nouă formă. Este exclusă astfel de către autori 
ideea unei rupturi de perioada istorică anterioară celei otomane, indicând în același 
timp, acceptarea la nivelul conștiinței istorice, a noii administrații și a noii forme de 
existență Bosniei, în cadrul acesteia. 

a. Aspecte administrative și religioase 
Majoritatea manualelor, care tratează perioada otomană a Bosniei, 

subliniază schimbările intervenite de la nivel central, administrativ și până la nivel 
social și religios. Autorii alătură ideii de continuitate teritorială a statului medieval 
bosniac constatarea schimbărilor drastice intervenite la nivelul structurilor 
menționate.  

                                                            
400 Hadžija Hadžiabdić, Edis Dervišagić, op.cit., p. 12. 
401 Edis Dervišagić, Hadžija Hadžiabdić, Alen Mulić, Vahidin Mehić, op.cit., p. 127. 
402 Primul centru politic al provinciei a fost în actualul Sarajevo, dar din 1553 și până în 1639, orașul 
Banja Luka a fost principalul centru administrativ al provinciei bosniace. În anul 1639, Sarajevo și-a 
recâștigat fostul rol și și-a menținut poziția până în 1699, când scaunul guvernatorilor bosniaci a fost 
transferat la Travnik, unde a rămas până în 1832. (vezi Gabor Agoston, Bruce Masters, op.cit., p. 91.) 
403 Edis Dervišagić, Hadžija Hadžiabdić, Alen Mulić, Vahidin Mehić, op.cit., p. 129. 
404 Ibidem. 
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Pentru înțelegerea și posibilitatea elevului de a integra noul statut al 
Bosniei în cadrul structurii imperiale otomane, manualele explică în detaliu 
organizarea administrativ-teritorială a Imperiului Otoman, în general.  

Imperiul Otoman a fost împărțit în provincii numite vilaiete, conduse de un  
beglerbeg (vali, pasha). Vilaietele erau împărțite în continuare în sangeacuri, 
conduse de un sangeacbei. Unități administrative mai reduse erau kadiluk. Acestea 
erau districte de judecată405. Cea mai mică unitate administrativ-teritorială a fost 
nahiya. Beglerbegii și sangeacbeii guvernau teritoriul încredințat406. 

În acest sens, putem spune că unul dintre primele subiecte abordate este 
convertirea populației bosniace la Islam, un loc generos fiind acordat de către 
autori, detalierii cauzelor particulare, de natură religioasă și socială, ale acestui 
proces. Prin urmare, manualele subliniază particularitatea în cadrul Imperiului 
Otoman a procesului intens de islamizare a Bosniei, încercând să îl explice din 
perspectivă cauzală. Sunt identificați drept factori principali ai acestui fenomen 
voluntar al convertirii la Islam, care caracteriza societatea bosniacă otomană, slaba 
organizare a structurii ecleziastice a Bisericii Bosniace, condițiile economice 
existente, implicit privilegiile politice și sociale rezultate din apartenența la grupul 
religios musulman, alături de procesul de urbanizare, inițiat și desfășurat de 
otomani în cadrul provinciei. 

...cea mai importantă schimbare care a avut loc este răspândirea Islamului 
în Imperiul Otoman. Deși Islamul în Bosnia a apărut înainte de căderea regatului 
bosniac, în acele părți care au fost deținute anterior de către otomani, expansiunea 
intensă a început după prăbușirea regatului. Cele mai multe convertiri la Islam au 
fost observate în prima jumătate a secolului al XVI-lea. În Bosnia, convertirea la 
Islam a fost mult mai mare decât în alte provincii ale Imperiului Otoman. Acest 
lucru a fost amplificat de o serie de factori, cum ar fi lipsa unei organizări 
puternice a bisericii și persecutarea Bisericii bosniace. Islamul a fost acceptat 
treptat și complet voluntar de membrii celor trei religii care au existat înainte de 
sosirea otomanilor în Bosnia, Biserica Bosniacă și bisericile catolică și ortodoxă. 
Islamul s-a răspândit în zonele cele mai fertile, de-a lungul drumurilor și în jurul 
orașelor stabilite. În rândul agricultorilor, în centrele miniere și în locurile unde 
existau biserici, mănăstiri sau schituri, ritmul de răspândire a fost mai lent. Pe 
baza surselor existente nu se poate  determina cu precizie măsura în care 
bogomilii, catolici și creștinii ortodocși au trecut la Islam deoarece numele lor 
personale erau foarte similare. Cu toate acestea, de îndată după sosirea 

                                                            
405 Fiecare kadiluc reprezenta teritoriul unui cadiu (kadı), judecător religios. Într-un sangeac puteau 
intra mai multe kadiluce. 
406 Edis Dervišagić, Hadžija Hadžiabdić, Alen Mulić, Vahidin Mehić, op.cit., p. 118. 
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otomanilor, bogomilii au dispărut, astfel că se poate presupune că în rândul lor 
procesul de convertire a fost masiv. Membrii Bisericii Bosniace vor fi înlocuiți 
complet de musulmani, și, astfel, vor forma triunghiul religios al Bosniei de azi. 
Prin acceptarea Islamului, populația musulmană devine privilegiată, dar numai 
într-un sens politic, având posibilitatea de a participa la administrarea țării. 
Convertirea la Islam aducea un statut mai bun în societate și deschidea noi 
oportunități de avansare prin educație. Acest fenomen a fost influențat de înalți 
oficiali ai Porții, originari din Bosnia, convertiți la Islam, fapt care a avut un 
impact deosebit asupra rudelor și descendenților direcți din Bosnia. Cu toate 
acestea, acest act devine obligatoriu pentru populația care lupta pentru obiectivele 
Imperiului. Populația nemusulmană putea să participe la guvernare, dar nici nu 
avea obligații de război. Liderul religios suprem al musulmanilor din Imperiul 
Otoman, inclusiv bosniaci, era sultanul. În numele său, de chestiunile religioase, se 
ocupa muftiul suprem al Imperiului, Sheikh-ul-Islam407. 

Un aspect profund subliniat în manualele bosniace este toleranța 
religioasă caracteristică Imperiului Otoman, deschiderea Islamului otoman față de 
alte religii ca ortodoxia și catolicismul. În acest sens este subliniată restaurarea 
Patriarhiei ortodoxe de la Peć și garantarea călugărilor franciscani de către sultanul 
Mehmed al II-lea, prin carta (adhname)408 din 1463, a dreptului de practicare a 
religiei. Astfel, manualele estimează că în secolul al XVII-lea, 75% din populația 
vilaietului Bosnia era de religie musulmană. Referitor la viteza de desfășurare a 
procesului de convertire la Islamul otoman, manualele apelează la date preluate din 
registre ale vremii (defter) pentru a sublinia rapiditatea acestui fenomen. Potrivit 
acestora, în 1485, în Sarajevo, 33.17% din totalul populației era formată din 
musulmani, dar în 1516 acest procentaj a crescut la 85,59%. Până la sfârșitul 
secolul al XVI-lea orașul a devenit în proporție de 96,79% musulman, manualele 
concluzionând că procesul de convertire a fost aproape complet409. 

b. Aspecte economice și sociale 
Preocuparea pentru explicarea evoluției economice a Bosniei otomane 

aduce observația autorilor că producția agricolă a fost coloana vertebrală a vieţii 
economice a Imperiului Otoman. Imposibilitatea disocierii organizării adminis-
trative, economice sau sociale de domeniul militar este subliniată din nou. Astfel că 
manualele revin asupra explicației de bază a sistemului timarului, conform căruia 

                                                            
407 Hadžija Hadžiabdić, Edis Dervišagić, op.cit., pp. 70-71. 
408 Diferite documente care asigurau privilegii, indiferent de tip, acestea includeau documente de 
călătorie, acorduri între vasalii otomani, și scrisori de privilegiu și protecție emise de autoritățile 
otomane pentru comunitate.(vezi Gabor Agoston, Bruce Masters, op.cit., p. 22.) 
409 Hadžija Hadžiabdić, Edis Dervišagić, op.cit., pp. 70-71.  
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puterea centrală le repartiza terenuri arabile spahiilor. În schimb, aceștia trebuiau să 
își îndeplinească obligațiile militare410, în caz contrar fiindu-le retrase terenurile 
acordate411. Ideile centrale ale acestei teme devin în cadrul manualelor caracteris-
ticile particulare ale sistemului timarului în Bosnia, prefațându-se în acest fel ideea 
unui particularism, al unui statut deosebit al Bosniei, comparativ cu restul provin-
ciilor otomane.  

Faptul că sultanul a ordonat la începutul secolului XV-lea ca moşiile 
feudale din Bosnia să fie acordate numai  localnicilor412 este explicat de către autori 
drept o măsură de întărire a nobilimii locale feudale, care devine unul din pilonii 
principali ai puterii centrale în vilaiet413. Manualele continuă sublinierea modifică-
rilor suferite în timp de acest sistem, subliniind caracterul distinct al acestora. Spre 
exemplu, introducerea prin legea din 1593 a odajaklik timar, mai exact a dreptului 
de moștenire a proprietății timar de către fii, frații sau părinții spahiilor defuncți. 
Această ajustare a transformat timarul dintr-un venit personal într-unul ereditar414. 

Sub raport economic sunt menționate, deasemenea ca ramuri importante, 
creșterea animalelor și exploatarea minieră, cea din urmă începută în perioada 
medievală. Manualele subliniază stagnarea acestui sector în perioada otomană și 
dezvoltarea fără precedent a comerțului, datorită poziției geografice a Bosniei și 
rețelei sale de drumuri, care făcea legătura cu partea europeană a Imperiului 
Otoman. În acest sens este subliniat statutul vilaietului bosniac de important centru 
economic. 

Dezvoltarea urbană a vilaietului din secolele al XV-lea și al XVII-lea este 
subliniată ca unul din factorii de impact pentru înflorirea meşteşugurilor şi a 
comerţului, fiind prezentată elevilor ca un avantaj economic major adus de 
administrația otomană în provincia bosniacă. Printre cele mai mari centre 
meşteşugăreşti sunt menționate Sarajevo, Mostar, Travnik, Tuzla sau Bihac415 . 
Prezentarea în detaliu a procesului de urbanizare prilejuiește observarea 
influențelor otomane civilizatoare la nivel instituțional, dar și arhitectural. În acest 
sens, manualele punctează înființarea în cadrul așezărilor urbane bosniace a 
fundațiilor religioase (vakıf-uri), sub tutela cărora funcționa, de regulă, o moschee, 
o școală religioasă (madrasa), un spital (vezi fig. 15, 16).  Este întărită astfel ideea 
că, din perspectiva Imperiului Otoman ca și stat islamic, ridicarea acestor facilităţi 

                                                            
410 Ibidem, p. 71. 
411 Thierry Mudry, Histoire de la Bosnie-Herzégovine. Faits et controverses, Ellipses, Paris, 1999, p. 
48. 
412 Edis Dervišagić, Hadžija Hadžiabdić, Alen Mulić, Vahidin Mehić, op.cit., pp. 130-131. 
413 Ibidem. 
414 Thierry Mudry, op.cit., p. 50. 
415 Hadžija Hadžiabdić, Edis Dervišagić, op.cit., p. 82. 
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era considerată o datorie religioasă, o expresie a carității416. Sub aspect arhitectural, 
autorii remarcă planurile orașelor ridicate în perioada otomană, care se disting prin 
separarea clară a părții comerciale de cea rezidenţială a oraşului. Partea 
comercială se numește bazar și este formată din magazinele, care vindeau produse 
cu amănuntul şi din atelierele meșteșugărești, în timp ce partea rezidențială consta 
în cartiere, care de obicei primeau numele fondatorului lor417. 

Astfel, putem observa că cele două elemente, religia și civilizația otomană, 
adoptate în cadrul provinciei bosniace, sunt mai mult decât asumate, fiind prezen-
tate ca aspecte care au influențat decisiv și în sens pozitiv evoluția economică și 
culturală a Bosniei. Islamul otoman și cultura otomană devin treptat, în discursul 
didactic, elementele de afinitate, care își pun amprenta în mod determinant asupra 
imaginii turcilor și a Imperiului Otoman, în manualele de istorie bosniace. 

Interesul pentru înțelegerea profundă a perioadei și a influențelor otomane 
asupra culturii locale îl regăsim în preocuparea autorilor pentru redarea vieții 
cotidiene, pe care o găsim expusă în secțiunea dedicată surselor istorice. În acest 
sens, autorii recurg la notele de călătorie ale unui călător francez din secolul al 
XVI-lea, care descrie condițiile de locuire, observate în orașul Sarajevo din acea 
perioadă. 

Cerința care însoțește textul, aceea de a identifica cu argumente, diferențele 
semnificative dintre obiceiurile de trai din Vest și cele din Bosnia și Herțegovina, 
indică acceptarea apartenenței la cultura otomană. În același timp indică asumarea 
diferențierii culturale de Vest și autoreprezentarea Bosniei în perioada otomană, ca 
parte integrată culturii orientale a Imperiului și ca parte constitutivă  a acesteia, din 
perspectiva prezentului.  

Subiectele abordate relevă, totodată, preocuparea pentru înțelegerea 
aprofundată a funcționării societății bosniace în perioada otomană și a funcționării 
statului otoman ca ansamblu. Astfel, caracterul militar al statului otoman este 
confirmat și explicat și din această perspectivă, a diviziunilor sociale între asker 
(clasa militară) și reaya (clasa producătorilor). Este explicat faptul că cea dintâi 
categorie menționată, militară, a fost clasa conducătoare feudală din Imperiul 
Otoman, responsabilă cu protejarea și extinderea frontierelor Imperiului, 
asigurându-și în schimb existența din veniturile generate de timar. 

În ceea privește clasa reaya, manualele insistă asupra faptului că membrii 
acestei clase, cel puțin în primele secolele, XV, XVI, nu erau legați de pământ. 
Detaliul menționat constituie un element prin care se dorește surclasarea societății 
otomane, făță de cea occidentală, așa cum reiese din mențiunea că ei (membrii 
                                                            
416 Ibidem, p. 83. 
417 Ibidem.  
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reaya) nu erau sclavi, așa cum era cazul în Vest418. Manualele insistă totodată în a 
explica diferențierile pe bază religioasă din cadrul clasei reaya. Putem observa un 
discurs aplanat în acest sens, fiind menționată plata obligațiilor fiscale de către 
ambele categorii (impozitul fiscal și pe impozitul pe teren)419, principala diferență 
rezultând din faptul că musulmanii aveau obligația serviciului militar, iar 
nemusulmanii a tributului 420 . Prin urmare, manualele notează în acest sens, 
exclusivitatea musulmanilor în ocuparea funcțiilor politice și administrative și 
frustrarea creștinilor rezultată din această stare de fapt, decursă din statutul religios 
și militar421. 

 

VIII.5. DECLINUL IMPERIULUI OTOMAN - SECOLELE 
XVII, XVIII 

 
Odată cu intrarea în segmentul temporar al secolului al XVII-lea, 

manualele accentuează pătrunderea într 
o etapă descendentă pentru Imperiul Otoman. Autorii consemnează ca un 

prim semn al diminuării puterii Imperiului Otoman, înfrângerea militară de la 
Lepanto din 1571, când armata otomană a fost înfrântă de armata Ligii Sfinte422, în 
timpul campaniei otomane de cucerire a Ciprului, posesiune venețiană la acea 
vreme. Înfrângerea otomană în acest context este prezentată ca un moment de 
turnură, care pune capăt invaziei otomane înspre vest şi care deschide șirul 
războaielor defensive ale Imperiului, în scopul menținerii graniţelor existente423. 
Textele didactice insistă asupra factorilor cauzali ai declinului, fiind enumerate 
slăbirea autorității puterii centrale, răspândirea corupției în administrația 
Imperiului, încetarea cuceririlor și în consecință, lipsa de noi proprietăți funciare 
necesare în întreținerea armatei. Prin urmare, un aspect menționat este deteriorarea 
armatei, prin transformarea ienicerilor într-o clasă privilegiată, foarte costisitoare 

                                                            
418 Ibidem, p. 72. 
419 Țăranii trebuiau să achite un preț pentru posesiunile lor, în plus față de dreptul de intrare în posesie 
(resm-i tapu), plăteau un impozit financiar numit resm-i çift pentru musulmani, a cărui sumă, fixată 
sub sultanul Mehmed al II-lea, se ridica la 22 de aspri pe familie, și ispendje pentru creștini, care 
trebuiau să plătească fiecare, indiferent de statutul matrimonial, o sumă variabilă, începând de la 
minim 25 de aspri. Creștinii erau supuși în același timp, în calitate de zimmi sau dhimmi (supușii 
nemusulmani ai unui stat guvernat după legea islamică), la plata taxei de capitație, sau djizya, care în 
vreme ce la început era preluată pe fiecare familie, din 1691 este impusă fiecărui adult de sex 
masculin. (vezi Thierry Mudry, op.cit., p. 48) 
420 Hadžija Hadžiabdić, Edis Dervišagić, op.cit., p. 72. 
421 Edis Dervišagić, Hadžija Hadžiabdić, Alen Mulić, Vahidin Mehić, op.cit., p. 139. 
422 George Milic, Darko Gavrilovic, ЂОРЂЕ МИКИЋ-ДАРКО ГАВРИЛОВИЋ, ИСТОРИЈА ЗА 
ТРЕЋИ РАЗРЕД ГИМНАЗИЈЕ ОПШТЕГ И ДРУШТВЕНО-ЈЕЗИЧКОГ СМЈЕРА (Istoria pentru 
clasa a III-a de gimnaziu, secția socio-lingvistică și generală), Institutul Pedagogic, Sarajevo, 2010,  p. 49.  
423 Hadžija Hadžiabdić, Edis Dervišagić, op.cit., p. 94. 
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pentru statul otoman. Un loc important în economia lecțiilor referitoare la declinul 
Imperiului îl ocupă trecerea de la sistemul timar la sistemul chiflik, insistându-se în 
acest sens asupra lărgirii drepturilor spahiilor asupra propriilor fiefuri, prin trans-
formarea lor în proprietăți ereditare și asupra înăspririi obligațiilor țăranilor față de 
aceștia424.  

Raportarea la Occident este reluată și în acest context, fiind evidențiat de 
această dată avansul tehnologic, și implicit militar al Vestului. Deasemenea, dez-
voltarea relațiilor capitaliste în plan economic este prezentată în contrast cu econo-
mia de subzistență a Imperiului. Unul dintre manuale notează în această direcție că 
sistemul feudal turc a încetinit dezvoltarea socială a popoarelor cucerite425. Per 
ansamblu însă concluzia care se desprinde din majoritatea manualelor, despre acest 
subiect, este că stagnarea Imperiului în domeniile menționate, în secolul al XVIII-lea 
și în paralel dezvoltarea accelerată a Vestului în domeniile menționate, reprezintă 
factori decisivi ai creșterii influenței Vestului426. 

Capitolele dedicate situației Bosniei otomane în perioada secolelor XVII, 
XVIII, insistă asupra principalelor conflicte militare în care a fost implicat Imperiul 
Otoman pe parcursul acestei perioade, asupra efectelor devastatoare ale acestora, 
precum și asupra finanțelor statului. Prin prezentarea acestor evenimente, 
manualele oferă elevilor o perspectivă asupra situației și poziției Imperiului 
Otoman în contextul relațiilor internaționale ale perioadei. În același timp, ele 
subliniază și discută ,în permanență, rolul jucat de vilaietul bosniac în cadrul 
acestor desfășurări politice și militare, precum și efectele acestor războaie asupra 
provinciei. Este dezbătut în acest sens, Războiul Cretan (1645-1699) purtat cu 
venețienii, cel mai lung război al Imperiului Otoman427, în urma căruia Bosnia a 
suferit un prejudiciu economic enorm, după stoparea comerţului veneţian cu 
porturile dalmate428. 

Unul dintre manuale subliniază faptul că în urma războaielor din secolele 
al XVII-lea şi al XVIII-lea, limitele vilaietului sunt modificate semnificativ429, în 
sensul tendinței de reducere a teritoriului inițial. Spre exemplu, este expus elevilor 

                                                            
424Vezi L. S. Stavrianos, The Balkans since 1453, Ed. Hurst&Company, Londra, 2000, pp. 138-140. 
(Trecerea de la sistemul timar la chiflik a însemnat ca noul deținator al chiflikului,  deținea pământul 
ca o proprietate asupra căreia avea drepturi ereditare, de care putea să dispună cum dorea. Prin urmare 
el era  liber să îi evacueze pe țărani, dacă refuzau sa accepte termenii de proprietate.424 Pentru țărani 
era o involuție față de vechiul timar, în cadrul căruia numărul de dări și prestații de servicii, care 
puteau fi cerute unui țăran era limitat.) 
425 George Milic, Darko Gavrilovic, op.cit., p. 45.  
426 Ibidem. 
427 Edis Dervišagić, Hadžija Hadžiabdić, Alen Mulić, Vahidin Mehić, op.cit., p. 150.  
428 Ibidem, p. 149. 
429 Ibidem, p.129. 
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războiul ruso-austro-turc, început în 1683 cu al doilea asediu al Vienei și încheiat 
în 1699 cu pacea de la Karlowitz, în urma căreia vilaietul bosniac este redus la 
cinci sangeacuri: Bosnia, Herțegovina, Zvornik, Klis și Bihac430.  

Deasemenea, manualele insistă asupra războaielor ruso-austro-turce din 
1768-1774 și a celui din 1787-1792, identificându-le ca momente importante în 
schimbarea balanței de putere în Balcani, prin creșterea influenței Rusiei în zonă431. 

Din perspectiva locală, a situației vilaietului, manualele subliniază rolul 
defensiv al Bosniei, prin situarea sa la granița de nord și vest a Imperiului Otoman 
cu Imperiul Habsburgic. Este subliniată implicarea cu forțe armate a vilaietului 
bosniac în conflictele Imperiului Otoman, fiind folosită în acest sens, expresia de 
coloana vertebrală a apărării. Unul din aspectele accentuate vis à vis de acest 
subiect îl reprezintă consecinţele multiple ale războiului în viaţa internă: penuria de 
alimente, actele de hoție, pierderile umane imense, în special din rândul populației 
musulmane, alături de nemulțumirea populației creștine față de povara fiscală 
mare. În acest registru, al consecințelor rolului defensiv al Bosniei, manualele 
sesizează existența unei conștientizări de către musulmani a faptului că supravie-
țuirea vilaietului Bosnia, și de altfel a Imperiului Otoman în regiune depindea doar 
de ei432 . Acest tip de atitudine este prezentată în textele didactice, ca sursă a 
dezvoltării în paralel, a unei ostilități față de guvernul central și a unei constiințe de 
sine a musulmanilor 433 , inducându-li-se elevilor ideea formării unei conștiinte 
bosniace primare. 

În ciuda afinității religioase clar afirmate în raport cu trecutul otoman 
asumat, manualele de istorie bosniace subliniază, totodată, o diminuare a toleranței 
religioase, după încetarea războaielor de cucerire și, implicit, a acumulării de noi 
proprietăți. Autorii subliniază accentuarea diviziunilor religioase din perspectiva 
evoluției economice a Imperiului. Menționând că toleranța turcească nu a fost 
întotdeauna generoasă și dând în acest sens, exemplul transformării bisericilor 
Sfânta Sofia din Constantinopol și Sfântul Dimitrie din Salonic, în moschei, 
manualele afirmă că după încetarea extinderii, în ciuda încercărilor reformare, 
creștinii din Imperiu sunt tot mai oprimaţi. Această din urmă măsură este 
prezentată ca aducând o contribuție menținerii stilului de viață luxos practicat de 
către sultani434. 

 

                                                            
430 Ibidem, p. 149. 
431 George Milic-Darko Gavrilovic, op. cit.,  p. 51. 
432 Ibidem, p. 187. 
433 Edis Dervišagić, Hadžija Hadžiabdić, Alen Mulić, Vahidin Mehić, op.cit., p. 161. 
434 Vezi George Milic, Darko Gavrilovic, op. cit., pp. 46-47. 
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VIII.6. VILAIETUL BOSNIA ÎN SECOLUL AL XIX-LEA 
 
În majoritatea manualelor de istorie bosniace, secolului al XIX-lea îi este 

dedicat un capitol separat. Manualele conturează acest segment temporar ca pe o 
perioadă agitată, din perspectiva provinciei, a prevalenței reformelor imperiale și 
revoltelor locale. Reformele sultanilor pentru salvarea Imperiului și efectele 
acestora asupra Bosniei reprezintă nucleul acestui capitol. Un subiect amplu 
discutat este prin urmare, seria de reforme militare, administrative, juridice și 
fiscale, inițiate de sultanul Selim al III-lea (1789-1807) și cunoscut sub numele de 
Nizam-ı Cedid. (Noua Ordine). Axate asupra perspectivei locale a provinciei 
Bosnia, manualele insistă în acest sens asupra reformelor în domeniul militar și 
asupra efectelor directe ale acestora asupra clasei sociale privilegiate a provinciei, 
subliniind și reacția acesteia în acest sens. Astfel, intenția de eliminare a ienicerilor 
de către sultanul Selim al III-lea și realizarea efectivă a acestei măsuri sub Mahmud 
al II-lea, printr-un firman din 1826435, reprezintă punctul de plecare al evoluțiilor 
secolului al XIX-lea. Manualele insistă asupra nemulțumirilor ienicerilor bosniaci, 
susţinuți de toate straturile societăţii musulmane bosniace 436 , menționând 
neîncrederea acestora față de capacitatea noii armate de recruți de a apăra graniţele 
vilaietului bosniac437. 

Urmând un plan cronologic identic în ceea ce privește acest capitol, al 
secolului al XIX-lea, textele didactice marchează ca punct culminant al stării de 
nemulțumire a societății, mișcarea din 1831-1832, condusă de căpitanul Hussein 
Gradaščević. Folosirea termenului mișcare de autonomie 438 , subliniază de la 
început caracterul emancipator al revoltei. Astfel, indirect este sugerată ideea unui 
distinctivism bosniac. Această idee, alături de cea a disocierii de autoritatea 
centrală, este subliniată și prin lista revendicărilor prezentate: suspendarea Nizam-ı 
Cedid și numirea unui vizir al Bosniei din rândul populației locale439. Rezistența 
bosniacă la reforme, disocierea de otomani, afirmarea existenței unui distinctivism 
bosniac reprezintă ideile centrale care încep să fie transmise indirect, odată cu 
prezentarea mișcării conduse de Gradaščević. Ideea dezvoltării unei conștiinnțe 
bosniace distincte poate fi regăsită în elemente precum menționarea faptului că 
mişcarea pentru autonomie a fost acceptată de către toate clasele din societatea 

                                                            
435 Edis Dervišagić, Hadžija Hadžiabdić, Historiia Povijest-Udžbenik za VIII razred devetogodišnje 
osnovne škole (Istorie. Manual pentru clasa a VIII-a, pentru școala primară de nouă ani), Bosanska 
Knija (Cartea Bosniacă), Sarajevo, 2011, p. 94.  
436 Hadžija Hadžiabdić, Edis Dervišagić, op.cit., p. 196.  
437 Ibidem. 
438 Ibidem, p. 194. 
439 Edis Dervišagić, Hadžija Hadžiabdić, op.cit., p. 96. 
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bosniacă...soldați și reaya, cetățeni bogați și săraci, musulmani și creștini. 440  
Deasemenea, portretul lui Hussein Gradaščević este conturat în percepția elevilor 
ca un erou național, ca unul dintre primele simboluri ale unei identități bosniace 
separate. Referințele granițelor teritoriale ale Bosniei lui Gradaščević sunt o 
mărturie în acest sens: se întindea de la Bihac la Gusinja și Rozaje și până la 
Gabela și Kotor, cuprinzând aproximativ un milion de locuitori 441 . În ciuda 
înfrângerii sale militare, manualele subliniază ca principală consecință a mișcării 
sale pe plan intern, faptul că conștiința bosniacă a fost prea puternică pentru a putea 
fi distrusă de forța armelor Porții442.  

Disocierea față de autoritatea centrală este accentuată în continuare prin 
suprapunerea relației Imperiul Otoman-Bosnia, antagonismului reforme-revolte 
anti-otomane 443 . Continuarea în forță a reformelor este prezentată  ca o 
caracteristică a perioadei, ce a precedat mișcarea pentru autonomie a lui 
Gradaščević. Sunt dezbătute efectele a două din cele mai importante edicte 
imperiale ale epocii Tanzimatelor, Gulhane (1839) și Edictul Imperial al 
Reformelor din 1856444. Este discutată cu precădere măsura de introducere prin 
primul edict, a egalității între musulmani și creștini, element prezentat ca o sursă a 
intensificării nemulțumirii societății bosniace, predominant musulmane. Manualele 
subliniază starea de inerție a provinciei, remarcând că, în ciuda reformelor, sistemul 
feudal din Bosnia nu a suferit nicio modificare semnificativă, rămânând 
principalul obstacol al dezvoltării sociale445.  

O schimbare de perspectivă poate fi detectată în prezentarea a ceea ce 
manualele de istorie numesc ultima reformă administrativă şi politică a Imperiului 
Otoman în Bosnia. Este vorba despre legea constituțională pentru vilaietul Bosnia, 
adoptată în 1867, și considerată prima constituție a Bosniei în epoca modernă. În 
scopul evidențierii caracterului modernizator al reformei sunt evidențiate 
schimbările administrative, organizatorice și progresele economice, fiind 
prezentată elevilor ca un pas înspre desăvârșirea identității bosniace moderne. În 
acest sens, este menționată crearea unei adunări consultative anuale și a unui 

                                                            
440 Hadžija Hadžiabdić, Edis Dervišagić, op.cit., p. 199. 
441 Ibidem, p. 200. 
442 Ibidem, p. 199. 
443 Mișcarea pentru autonomie din 1832 a fost urmată de mai multe revolte antiotomane (1836, 1837, 
1840, 1843, 1850), dar niciuna dintre acestea nu a luat amploarea unei lupte generalizate împotriva 
sultanului. 
444 Edictul imperial Gulhane (1839), alături de Edictul Imperial a Reformelor din 1856, emise în 
timpul sultanului Abdülmecid I (1823-1861) au inclus măsuri administrative și juridice pntru 
eliminarea conducerii arbitrare, a lipsei de drepturi individuale și a discriminării împotriva 
nemusulmanilor. 
445 Hadžija Hadžiabdić, Edis Dervišagić, op.cit., p. 210. 
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consiliu executiv al vilaietului, format din reprezentanți, atât ai musulmanilor, cât 
și ai creștinilor, alături de împărțirea teritorială a vilaietului în șapte sangeacuri446. 
Tot ca măsuri de modernizare propuse prin reforma din 1867 sunt menționate 
transformarea instanţelor religioase sharia, în instanţe islamice care se ocupau de 
dreptul familiei, înființarea unor vakıf-uri, înlocuirea producției meșteșugărești cu 
munca industrializată 447 , stabilirea unei linii de telegraf legate de Istanbul, 
construcția de clădiri edilitare448. 

Cu toate acestea, manualele încheie capitolul referitor la secolul al XIX-lea 
otoman, concluzionând eșecul reformelor de a consolida autoritatea otomană în 
provincie. Indicând cauzalitatea acestui proces, textele didactice subliniază idei 
precum continuarea revoltelor creștine din provincie, dezvoltarea unei conștiințe de 
sine bosniace, lipsa unei conduceri politice solide a musulmanilor din provincie, 
imixtiunea puterilor vecine (Rusia, Austro-Ungaria) în treburile interne ale 
Imperiului. Intrarea Bosniei sub protectoratul austro-ungar, în urma prevederilor 
Congresului de la Berlin, care a succedat războiul ruso-austro-turc din 1877 – 
1878, este explicată în manualele de istorie bosniace, drept o consecință a acestui 
conglomerat de factori rezultați din realitățile sociale, economice politice ale 
provinciei și Imperiului per ansamblu, dar și din contextul internațional al 
momentului449. 

 
VIII.7. INFLUENȚELE OTOMANE  
 
Ideea distinctivismului, a unei conștiințe bosniace separate, afirmată în 

special în cadrul lecțiilor referitoare la Bosnia otomană în secolul al XIX-lea, 
reprezintă o temă reluată și dezbătută în unele dintre manuale, din perspectiva 
dezvoltării culturale a Bosniei.  

Manualele discută o identitate culturală distinctă, luând în discuție 
indicatori etnici precum limba bosniacă. În acest sens, manualele confirmă că în 
ciuda unei puternice influenţe orientale, păstrarea în uz a limbii vorbite şi a 
alfabetului bosniac, în perioada otomană.  

Cu toate că discursul identitar bosniac pornește de la această afirmație, în 
ansamblu, acest discurs reprezintă o construcție bazată pe asumarea tuturor 
influențelor și straturilor culturale, care au interferat cu cultura locală bosniacă. 
Ideea transmisă de manuale este că tocmai diversitatea rezultată dintr-un trecut 

                                                            
446 Sangeacurile erau centrate pe orașele: Sarajevo, Bania Luka, Mostar, Tuzla, Travnik, Bihac și 
Novi Pazar. 
447 Edis Dervišagić, Hadžija Hadžiabdić, op.cit., p. 104.  
448 Hadžija Hadžiabdić, Edis Dervišagić, op.cit., p. 213. 
449 Ibidem. 
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asumat reprezintă fondul unei conștiințe bosniace distincte. În cadrul unui astfel de 
discurs, influențele otomane sunt recunoscute ca strat esențial al culturii bosniace. 
Astfel, manualele menționează limba și alfabetul propriu, subliniind influența 
culturii islamice în acest sens, prin dezvoltarea unei literaturi bosniace în scriere 
arabă, cunoscută ca gen, sub numele de alhamijado450 . Totodată sunt sesizate 
influențele muzicale la nivelul producției muzicale bosniace, a învațatmantului, 
prin înființarea instituțiilor otomane de educație religioasă (madrasa-colegii, 
mekteb-școli primare), și mai ales la nivelul arhitecturii. Sunt menționate în acest 
sens, construcțiile moștenite din perioada otomană: moscheile, școlile religioase, 
bibliotecile, casele de oaspeți (tabhane) caravanseraiurile, bazarurile, podurile. 
Exemple de arhitectură monumentală sunt Turnul cu Ceas din Sarajevo și Podul 
Vechi din Mostar, construite în secolul al XVI-lea. Datând din același secol sunt 
menționate podul de pe râul Drina de la Vișegrad, moscheea lui Gazi Husrev-beg 
din Sarajevo și moscheea lui Ferhad Pașa din Bania Luka451. Manualele susțin 
ideile prezentate, prin expunerea vizuală a monumentelor de arhitectură otomană 
(vezi fig. 17, 18, 19, 20). 

Atât la nivel vizual, cât și textual, manualele subliniază alături de 
influenţele islamice otomane, exercitarea influențelor grupurilor religioase și etnice 
de pe teritoriul Bosniei. Este afirmată astfel, împletirea influențelor culturale 
musulmane cu cele ortodoxe, franciscane, dar și evreiești începând cu secolul al 
XV-lea, îmbinare care a creat în ansamblu o fundaţie culturală diversă, dar 
distinctă, pe care se bazează în prezent societatea bosniacă. 

                                                            
450 În toate țările balcanice aflate sub otomani, națiunile care au îmbrățișat Islamul au produs lucrări în 
limbile turcă, arabă, persană, dar și în limbile lor propriii, scrise în alfabet arab. Acest gen de 
literatură  a fost numita aljamiado sau alhamijado. (Vezi Ekmeleddin Ihsanoğlu, The Different 
Aspects of Islamic Culture. Culture and Learning in Islam, Vol. 5, UNESCO Publishing,  2003, Paris, 
p. 340). 
451 Edis Dervišagić, Hadžija Hadžiabdić, Alen Mulić, Vahidin Mehić, op.cit.,  pp. 156-157; Edis 
Dervišagić, Hadžija Hadžiabdić, op.cit., pp. 106-107. 



 

 

 
CONCLUZII 

 
Pentru trasarea unei analize comparative concluzive, a imaginii turcilor în 

manualele de istorie românești și bosniace, în perioada post-comunistă, considerăm 
imperios necesară o abordare din perspectiva statutului politico-juridic al Țărilor 
Române, respectiv Bosniei, în perioada administrației otomane. Doar o astfel de 
abordare poate dezvălui oricărei interogații în acest sens, explicația istorico-socială, 
rațională și spirituală a celor două discursuri practicate în cele două state, vis à vis 
de trecutul otoman.  

Astfel, în cazul Țărilor Române remarcăm statutul de state autonome, 
aflate sub suzeranitatea otomană, pe parcursul secolelor XIV-XIX. Definitorie, 
putem spune pentru prezentarea acestei perioade în manualele de istorie, este 
perspectiva antagonică, bazată pe două componente caracteristice ale discursului: 
etnocentrismul și culpabilizarea celuilalt, adică a turcilor. Astfel, cu mici excepții, 
coordonata de bază a narațiunii istorico-didactice asupra perioadei otomane este 
reprezentată de raportul dintre noi (românii) și ceilalți (turcii), o direcție sesizată 
spre exemplu în tendința de integrare a prezentării turcilor, în cadrul istoriei 
naționale, în directă corelație cu propria istorie. O excepție o constituie părțile care 
tratează originea și expansiunea statului otoman, însă accentuarea perspectivei 
factuale și depersonalizarea, contracarată de militarizarea portretului turcilor, 
pregătesc trecerea lor ulterioară într-o altă ipostază. Este vorba despre ipostaza 
inamicului perpetuu, în care turcii/otomanii sunt regăsiți în lecțiile dedicate 
perioadei otomane a Țărilor Române,  prezentată sub forma luptei continue, de 
secole, pentru unitate națională.  

În concluzie, una dintre caracteristicile esențiale ale manualelor de istorie 
românești, care de fapt constituie diferențierea majoră de cele bosniace, decurge 
din raportarea la Imperiu, mai exact detașarea de Imperiul Otoman. În această 
direcție putem observa o tendință de negare a aparteneței, prin supralicitarea 
statutului special de autonomie al Țărilor Române în cadrul Imperiului Otoman. 
Tot în acest sens, remarcăm plasarea antagonică în raport cu turcii și lipsa 
recunoașterii formelor de moștenire otomane, a elementelor culturale sau sociale, 
care ar putea constitui puncte de congruență între societatea românească actuală, 
cultura otomană și alte societăți din Balcani. 

Pe de altă parte, Bosnia, încorporată integral (sangeac și apoi vilaiet) 
structurii administrativ-teritoriale a Imperiului  Otoman, dar păstrându-i-se numele 
istoric și integritatea teritorială, cu o populație care a adoptat pe parcursul perioadei 
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otomane religia musulmană, reprezintă exemplul simbiozei dintre cultura 
autohtonă și cea otomană. În prezent, statul cu cea mai mare populație musulmană 
din Balcani, alături de Albania, caracteristica esențială și diferența majoră între 
manualele bosniace și cele românești o constituie raportarea la trecutul otoman. 
Putem observa din analiza textului didactico-istoric asumarea acestui trecut, a 
moștenirii otomane, prin identificarea ei precisă în aspectele socio-culturale, 
economice, demografice și spirituale ale  Bosniei. Turcii ca și grup, și Imperiul 
Otoman ca autoritate, sunt asumați în ansamblu, ca prezență și realitate politică și 
socială a secolelor XV-XIX, subliniindu-se însă persistența pe parcursul perioadei, 
a unei culturi locale, a unui distinctivism bosniac. În prezent, cultura otomană se 
delimitează în manualele de istorie bosniace, ca o componenta a culturii bosniace 
actuale, deci tocmai ca parte a distinctivismului bosniac. 
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Fig. 2. Asediul Constantinopolului 
Valentin Băluțoiu, Constantin Vlad, Istorie. Manual pentru clasa a VI-a,  
All, București, 1998. 
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Fig. 3. Emirul Osman I 
Valentin Băluțoiu, Constantin Vlad, Istorie. Manual pentru clasa a VI-a,  
All, București, 1998. 
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Fig. 4. Sultanul Mehmed al II-lea 
Ștefan Pascu, András Bodor, Victoriana Boșcăneanu, 
Istoria universală antică și medievală. Manual pentru clasa a IX-a,  
Editura Didactică și Pedagogică R.A., București, 1997. 
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Fig. 5. Armata turcă (ieniceri) 
Andrei Pippidi, Monica Dvorski, Ioan Grosu, Istorie, Manual pentru clasa a VI-a, 
Corint, 1999. 
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Fig. 6. Tratative între creștini și musulmani 
Valentin Băluțoiu, Constantin Vlad, Istorie. Manual pentru clasa a VI-a, 
All, București, 1998. 
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Fig. 7. Divanul (curtea) unui sultan otoman 
Valentin Băluțoiu, Constantin Vlad, Istorie. Manual pentru clasa a VI-a,  
All, București, 1998. 
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Fig. 8. Dimitrie Cantemir, Constantin Brâncoveanu 
Valentin Băluțoiu, Istorie. Manual pentru clasa a X-a, 
Editura Didactică și Pedagogică, București, 2010.  
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Fig. 9. Nicolae-Vodă Mavrogheni 
Valentin Băluțoiu, Istorie. Manual pentru clasa a X-a,  
Editura Didactică și Pedagogică, București, 2010.  

 

 
 

Fig. 10. Ostași români în luptă pentru cucerirea redutei Grivița 
Mihai Manea, Istoria românilor epoca modernă şi contemporană.  
Manual pentru clasa a XII-a, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucrești, 1992. 



               

 
 
 
 
 
 
 

Fig. 11. Emirul Osman,  
fondatorul Imperiului Otoman  
Esad Kurtovič, Samir Hajrulahovič,  
Historija Istorija Povijest. Udžbenik  
sa čitankom  za drugi razred Gimnazije 
(Istorie. Manual de citire  
pentru clasa a II-a de gimnaziu),  
Sarajevo Publishing, Sarajevo, 2007. 

 
 
 
 

 
 

Fig. 12. Cucerirea otomană la sfârşitul secolului al VII-lea  
Edis Dervišagić, Hadžija Hadžiabdić, Alen Mulić, Vahidin Mehić,  
Historija udžbenik za 7. razred devetogodišnje osnovne škole 
(Manual de istorie pentru clasa a VII-a, pentru școala primară de nouă ani),  
Bosanska knjiga (Cartea Bosniacă), Sarajevo, 2010. 
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Fig. 13. Sangeacul Bosniac în 1469 
Edis Dervišagić, Hadžija Hadžiabdić, Alen Mulić, Vahidin Mehić, 
Historija udžbenik za 7. razred devetogodišnje osnovne škole  
(Manual de istorie pentru clasa a VII-a, pentru școala primară de nouă ani),  
Bosanska knjiga (Cartea Bosniacă), Sarajevo, 2010. 
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Fig. 14. Vilaietul Bosnia (1593-1606)  
Edis Dervišagić, Hadžija Hadžiabdić, Alen Mulić, Vahidin Mehić,  
Historija udžbenik za 7. razred devetogodišnje osnovne škole  
(Manual de istorie pentru clasa a VII-a, școala elementară),  
Bosanska knjiga (Cartea Bosniacă), Sarajevo, 2010. 
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Fig. 15. Machetă a orașului Sarajevo 
Hadžija Hadžiabdić, Edis Dervišagić,  
Historija Istorija Povijest.Udžbenik Za 3. Razred Gimnazije  
(Istorie. Manual pentru clasa a III-a de gimnaziu),  
Bosanska Knjiga (Cartea Bosniacă), Tuzla, 2007. 
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Fig. 16. Orașul Travnik  
Hadžija Hadžiabdić, Edis Dervišagić,  
Historija Istorija Povijest. Udžbenik Za 3. Razred Gimnazije  
(Istorie. Manual pentru clasa a III-a de gimnaziu),  
Bosanska Knjiga (Cartea Bosniacă), Tuzla, 2007. 

 

 
 

Fig. 17.  Madrasa Gazi Husrev Bei 
Edis Dervišagić, Hadžija Hadžiabdić, Alen Mulić, Vahidin Mehić,  
Historija udžbenik za 7. razred devetogodišnje osnovne škole 
(Manual de istorie pentru clasa a VII-a, pentru școala primară de nouă ani),  
Bosanska knjiga (Cartea Bosniacă), Sarajevo, 2010. 
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Fig. 18. Moscheea Ferhadija din Banja Luka (carte poștală veche) 
Edis Dervišagić, Hadžija Hadžiabdić, Alen Mulić, Vahidin Mehić,  
Historija udžbenik za 7. razred devetogodišnje osnovne škole  
(Manual de istorie pentru clasa a VII-a, pentru școala primară de nouă ani),  
Bosanska knjiga (Cartea Bosniacă), Sarajevo, 2010. 
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Fig. 19. Podul peste Drina de la Vișegrad (1571) 
Edis Dervišagić, Hadžija Hadžiabdić,  
Historiia Povijest- Udžbenik za VIII razred devetogodišnje osnovne škole 
(Istorie. Manual pentru clasa a VIII-a, pentru școala primară de nouă ani),  
Bosanska Knija (Cartea Bosniacă), Sarajevo, 2011. 
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Fig. 20. Podul Vechi din Mostar (1566), distrus în 1993, restaurat în 2004 
Edis Dervišagić, Hadžija Hadžiabdić,  
Historiia Povijest- Udžbenik za VIII razred devetogodišnje osnovne škole 
(Istorie - Manual pentru clasa a VIII-a, pentru școala primară de nouă ani),  
Bosanska Knija (Cartea Bosniacă), Sarajevo, 2011. 
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