ΜΕΡΟΣ Β΄

Βαλκανισμός, μεταποικιοκρατία
και ιστορικές κληρονομιές

[85]
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Βαλκάνια

Πρόκειται για την αγγλική μετάφραση ενός κεφαλαίου που έχει δημοσιευθεί στα γερμανικά
ως «Der Balkan», στο Europäische Erinnerungsorte, επιμ. Pim den Boer, Heinz Duchhardt,
Georg Kreis & Wolfgang Schmale (München: Oldenbourg Verlag, 2012), σ. 601-610.

Όπως ο «μπάσταρδος» και ο «Βυζαντινός», παρωνύμια που προέρχονται από την
ίδια γεωγραφική περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, έτσι και ο «Βαλκάνιος»
είναι μια έννοια που έχει αποσυνδεθεί από την οντολογική της βάση για να αρχίσει μια νέα ζωή εντός της σφαίρας των ιδεών. Ο «μπάσταρδος» [Bugger], ένας
όρος για τον σοδομιστή, καθώς κι ένας προσβλητικός τρόπος απεύθυνσης σε κάποιον, προέρχεται από τους αιρετικούς του Μεσαίωνα στην Προβηγκία, τους
bougres, που πήραν το όνομά τους από τους Βούλγαρους, μεταξύ των οποίων
σχηματίστηκε αρχικά η μεσαιωνική χριστιανική δυϊστική αίρεση των Βογόμιλων.
Τώρα πια, ο όρος έχει απομακρυνθεί τόσο πολύ από τις απαρχές του, τόσο ονοματολογικά όσο και χρονικά, που μόνο ένας «ατρόμητος» λόγιος θα μπορούσε
να εντοπίσει τη γεωγραφική του προέλευση. Ο «Βυζαντινός», ένας νεολογισμός
του 16ου αιώνα που χρησιμοποιήθηκε αρχικά για να περιγράψει μια συγκεκριμένη μορφή τέχνης και υιοθετήθηκε αναδρομικά για την αναφορά σε μια ιστορική
οντότητα —την (Ανατολική) Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία—, η οποία όμως ποτέ δεν
χρησιμοποίησε αυτή την ονομασία, έγινε συνώνυμο για κάτι που είναι καθ’ υπερβολήν περίπλοκο, δολοπλόκο, ραδιούργο και υποκριτικό. Ενώ παραπέμπει σαφώς σε μια οντότητα παρούσα στην ιστορική γνώση του μορφωμένου κοινού,
υποδηλώνει κάτι που έχει θαφτεί στα βάθη της ιστορίας. Ο «Βαλκάνιος», από
την άλλη πλευρά, έγινε ένα σημαίνον που όχι μόνο «μεταφορικοποιήθηκε» αρκετά πρόσφατα (στις αρχές του 20ού αιώνα) αλλά, λόγω της συνεχιζόμενης και δυναμικής παρουσίας του σημαινομένου του, συνεχίζει να ασκεί τεράστια και αντίθετη πίεση σε αυτό.
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1. 	Η  Έννοια

Ο όρος «Βαλκάνια» εμφανίζεται με διάφορους τρόπους, που μπορούν να ταξινομηθούν σε τρεις κατηγορίες. Στην πιο απλή μορφή του, πρόκειται για μια ονομασία: καταρχάς, την ονομασία ενός βουνού, κατόπιν τον προσδιορισμό μιας περιοχής, καθώς και των πολιτικών οντοτήτων που βρίσκονται εντός της. Χρησιμοποιείται επίσης ως όνομα για ένα πρόσωπο. Δεύτερον, ο όρος «Βαλκάνιος» χρησιμοποιείται ως μεταφορά, κυρίως —αλλά όχι αποκλειστικά— με αρνητική χροιά. Έως
τις αρχές του 20ού αιώνα είχε γίνει ένας υποτιμητικός όρος, ένα σύμβολο για τον
επιθετικό, τον μη ανεκτικό, τον βάρβαρο, τον άγριο, τον ημι-ανεπτυγμένο, τον
ημι-πολιτισμένο και τον ημι-Ανατολίτη. Αυτό το σύνολο των στερεοτύπων, παρότι έχει αρκετά πρόσφατη προέλευση, βασίστηκε σε ένα βαθύτερο στρώμα αντιθέσεων ανάμεσα στον καθολικισμό και την ορθοδοξία, την Ευρώπη και την Ασία,
τη Δύση και την Ανατολή, και ιδιαίτερα τον χριστιανισμό και το Ισλάμ. Με βάση
τη μεταφορική χρήση της έννοιας, αναπτύχθηκε κατά τον 20ό αιώνα ένας συγκεκριμένος εξουσιαστικός λόγος. Η χρήση του στον πραγματικό κόσμο της πολιτικής —ο βαλκανισμός— διαμορφώνει στάσεις και πρακτικές απέναντι στα Βαλκάνια. Τρίτον, τα Βαλκάνια μπορούν να προσεγγισθούν μέσω μια ακαδημαϊκής αναλυτικής κατηγορίας, της έννοιας της ιστορικής κληρονομιάς, η οποία είναι στενά
συνδεδεμένη με τον χαρακτήρα των Β
 αλκανίων ως συγκεκριμένης ιστορικής περιοχής. Ως έννοια, λοιπόν, τα Βαλκάνια έχουν νεωτερική προέλευση.
2. 	Η ονομασία

Η λέξη balkan, μια τουρκική λέξη που σημαίνει «βουνό», ως ουσιαστικό εισήλθε στη χερσόνησο με την έλευση των Οθωμανών Τούρκων. Στην πρωιμότερη
αναφορά του όρου, που απαντά στα γραπτά του Ιταλού ουμανιστή συγγραφέα,
ποιητή και διπλωμάτη Filippo Buonaccorsi Callimaco στα τέλη του 15ου αιώνα, προσδιορίζεται με τον όρο «Βαλκάνια» ο αρχαίος Αίμος (η οροσειρά που δια
σχίζει τη Βουλγαρία από τα ανατολικά προς τα δυτικά). Το 1577 ο Γερμανός ιερέας Salomon Schweigger ήταν ο πρώτος ταξιδευτής μετά τον Callimaco που
ανέφερε την τουρκική ονομασία της οροσειράς, τεκμηριώνοντας έτσι τη διευρυνόμενη διάδοση του όρου. Στη διάρκεια του 18ου και 19ου αιώνα οι ονομα
σίες «Αίμος» και «Βαλκάνια» χρησιμοποιούνταν κατά παράθεση ή εναλλασσόμενες, αναφέρονταν όμως αποκλειστικά στην οροσειρά. Από τον 19ο αιώνα και
μετά τα «Βαλκάνια» χρησιμοποιούνταν για το σύνολο της νοτιοανατολικής ευρωπαϊκής χερσονήσου, για να γίνουν έτσι η ονομασία μιας ολόκληρης περιοχής.
Ο πρώτος που επινόησε και χρησιμοποίησε τον όρο «Βαλκανική χερσόνησος»
(Balkanhalbeiland) ήταν ο Γερμανός γεωγράφος August Zeune στη μελέτη του
Goea (1808), αναζητώντας μια ονομασία ανάλογη της χερσονήσου των Απεννί-
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νων και των Πυρηναίων (Ιβηρικής). Με τον τρόπο αυτόν αναπαρήγαγε μια παλαιά και εσφαλμένη γεωγραφική αντίληψη, διαδεδομένη για περισσότερο από
δύο χιλιετίες, δηλαδή ότι ο Αίμος συγκροτούσε το βόρειο σύνορο της χερσονήσου. Σε διαφορετικές περιστάσεις στα τέλη του 19ου αιώνα υποστηρίχθηκε σωστά (από τον Johann Georg von Hahn και τον Theobald Fischer, μεταξύ άλλων)
ότι η χερσόνησος, η οποία μέχρι τότε είχε προσδιοριστεί με ποικίλους τρόπους
ως «Ελληνική» (Hellenic), «Ιλλυρική», «Δαρδανική», «Ρωμαϊκή», «Βυζαντινή»,
«Θρακική», «Νοτιο-Σλαβική», «Ελληνική» (Greek), «Σλαβο-Ελληνική» (SlavoGreek), ή ως «Ευρωπαϊκή Τουρκία», «Ευρωπαϊκό Λεβάντε» (European Levant),
«Ανατολική Χερσόνησος» (Peninsola Orientale) ή με άλλες ονομασίες, αποκαλούνταν εσφαλμένα «Βαλκάνια»,1 και αντ’ αυτού προτάθηκε η ονομασία «Νοτιοανατολική Ευρώπη». Έως τότε όμως ο όρος «Βαλκάνια» είχε γίνει αποδεκτός και
είχε επικρατήσει των προηγουμένων ονομασιών, ενώ άρχισε επίσης να χρησιμοποιείται ολοένα και περισσότερο με μια πολιτική χροιά.
Ήταν τόσο διαδεδομένη η χρήση της ονομασίας, που το 1918 ο Σέρβος γεω
γράφος Jovan Cvijić, έχοντας πλήρη επίγνωση της λανθασμένης χρήσης του
όρου, τον χρησιμοποίησε εντούτοις στη σημαντική μελέτη του La péninsule balkanique. Κατά τη μεσοπολεμική περίοδο έγιναν απόπειρες, τόσο στη Γερμανία
όσο και στις Ηνωμένες Πολιτείες, να χρησιμοποιηθεί η «Νοτιοανατολική Ευρώπη» με έναν ουδέτερο, μη πολιτικό και μη ιδεολογικό τρόπο, αυτές όμως ακυρώθηκαν όταν η ονομασία αυτή έγινε σημαντική ως έννοια για τα γεωπολιτικά σχέδια των ναζιστών. Κατά τη μεταπολεμική εποχή η «Νοτιοανατολική Ευρώπη» και τα «Βαλκάνια» χρησιμοποιήθηκαν, εναλλασσόμενοι, ως γεωγραφικοί
και ιστορικοί προσδιορισμοί. Η μοναδική εξαίρεση στα παραπάνω, η οποία απαντά σε έναν μικρό αριθμό γερμανόφωνων ακαδημαϊκών μελετών και βασίζεται
σε μια σχολαστική γεωγραφική προσέγγιση, υποστηρίζει ότι η γεωγραφική οντότητα «Νοτιοανατολική Ευρώπη» αποτελείται από τα εδάφη νοτιοανατολικά των
Καρπαθίων και ότι τα «Βαλκάνια» δεν αποτελούν παρά μία μόνο γεωγραφική
υπο-περιοχή της. Έτσι, η Ουγγαρία, και σε κάποιες περιπτώσεις η Σλοβακία, θα
ταξινομούνταν ως περιοχές της Νοτιοανατολικής Ευρώπης αλλά, με βάση αυτό
το περίγραμμα, δεν θα θεωρούνταν βαλκανικές. Τα Βαλκάνια περιορίζονται κατά κανόνα στην Αλβανία, τη Βουλγαρία, την Ελλάδα, τη Ρουμανία, τα κράτη της
πρώην Γιουγκοσλαβίας και την Ευρωπαϊκή Τουρκία. Το σημαντικό που πρέπει
1	Η οροσειρά του Αίμου ξεκινά στα δυτικά από την περιοχή του ποταμού Τίμοκ (στα ση-

μερινά τριεθνή σύνορα Βουλγαρίας, Σερβίας και Ρουμανίας) και ακολουθώντας ελλειπτική τροχιά διασχίζει τη σημερινή Βουλγαρία ως τη Μαύρη Θάλασσα, χωρίζοντάς την
στο βόρειο και το νότιο τμήμα της. Δεν διασχίζει δηλαδή όλη τη βαλκανική χερσόνησο
από τη Μαύρη Θάλασσα έως την Αδριατική, όπως πίστευαν οι αρχαίοι και μεσαιωνικοί
συγγραφείς, και δεν την ορίζει γεωγραφικά από βορρά. [Σ.τ.Ε.].
[89]
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να παρατηρήσουμε εδώ είναι ότι οι ταξινομητικές προσπάθειες των γεωγράφων
και των ιστορικών συνδέονται στενά με τα άμεσα φυσικά γνωρίσματα της περιο
χής ή τα κοινά ιστορικά και κοινωνικά χαρακτηριστικά της. Απομακρύνονται
έτσι από τη συνακόλουθη αποσυγκειμενοποίηση της έννοιας.
Τέλος, το όνομα «Βαλκάνιος-α» χρησιμοποιείται και ως όνομα για ένα πρόσωπο: ως βαφτιστικό στην Τουρκία, όπου όμως δεν συναντάται πολύ συχνά, και
ως ένα αρκετά σύνηθες οικογενειακό όνομα στη Βουλγαρία (π.χ. Balkanski, Balkanska). Και στις δυο χώρες το ουσιαστικό «Balkan» αποτελεί συνώνυμο του
«βουνού», κυρίως στην καθομιλουμένη. Σε όλες τις βαλκανικές γλώσσες το
«βαλκανικός» ως επιθετικός προσδιορισμός μπορεί να χρησιμοποιείται με μια συναισθηματική χροιά που κυμαίνεται από την ουδετερότητα έως την υποτίμηση.
Υπάρχουν δυο εξαιρέσεις σε αυτόν τον κανόνα: τα τουρκικά, όπου το «βαλκανικός» δεν έχει αυτή τη μειωτική χροιά· και τα βουλγαρικά, στα οποία απαντά ολόκληρο το σημασιολογικό φάσμα — από την αρνητική και την ουδέτερη έως τη
θετική σημασία του όρου. Έτσι, στην ίδια την περιοχή η ονομασία «Βαλκάνια»
έχει μια βαθιά ριζωμένη και ζωντανή παρουσία. Η σύντομη αυτή επισκόπηση της
παρουσίας και των διαφορετικών χρήσεων της ονομασίας «Βαλκάνια» είναι σημαντική επειδή καταδεικνύει ότι ο όρος αυτός έχει ζωή και ανθεκτικότητα έξω —
και ανεξάρτητα— από τη μεταφορική του χρήση.
3. 	Η Μεταφορά

Στη διάρκεια του 19ου αιώνα τα «Βαλκάνια» χρησιμοποιούνταν ολοένα και περισσότερο με πολιτικές συμπαραδηλώσεις, παρά με μια καθαρά γεωγραφική σημασία, προκειμένου να προσδιορίσουν τα κράτη που είχαν αναδυθεί από την
Οθωμανική Αυτοκρατορία: την Ελλάδα, τη Σερβία, το Μαυροβούνιο, τη Ρουμανία και τη Βουλγαρία. Ο 19ος αιώνας γνώρισε παράλληλες διεργασίες διάσπασης
των αυτοκρατορικών σχηματισμών σε ένα τμήμα της Ευρώπης, και ενοποίησης
των μεγάλων εθνικών κρατών, κυρίως της Γερμανίας και της Ιταλίας, σε ένα άλλο τμήμα της. Δεν ήταν μόνο οι Γερμανοί εθνικιστές που ήταν αντίθετοι στο φαινόμενο των μικρών κρατών. Η φιλελεύθερη πολιτική σκέψη επίσης μοιραζόταν
αυτή την απαξίωση για τους μικρούς κρατικούς σχηματισμούς. Ομοίως, η αποστροφή ορισμένων πρώιμων σοσιαλιστών για τα «Völkerabfälle» (έθνη-απορρίμματα) στα Βαλκάνια μπορεί να ερμηνευθεί όχι μόνο βάσει της αντι-αγροτικής και
αντι-σλαβικής μεροληψίας τους, αλλά και από τη λοιδορία τους απέναντι στην
«Kleinstaaterei» (μικρή κρατική οντότητα). Κατά ειρωνικό τρόπο, αυτό δεν διατηρήθηκε στην παράδοση του διεθνούς κομμουνιστικού κινήματος στη διάρκεια
του 20ού αιώνα.
Προς το τέλος του 19ου αιώνα τα «Βαλκάνια» αποκτούσαν αρνητική συνδή
λωση, αν και αυτό δεν ήταν παρά μια σταδιακή διεργασία την οποία πυροδό-
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τησαν οι εξελίξεις που συνόδευσαν τον κατακερματισμό της Οθωμανικής Αυτο
κρατορίας και τη δημιουργία μικρών, αδύναμων, οικονομικά καθυστερημένων και
εξαρτημένων εθνικών κρατών που αγωνίζονταν να εκσυγχρονιστούν. Η επιστροφή της Μακεδονίας στην άμεση κυριαρχία της Πύλης έπειτα από τη Συνθήκη του
Βερολίνου το 1878 άνοιξε τον δρόμο για την επαναστατική δράση εναντίον της
Οθωμανικής Αυτοκρατορίας και, την ίδια στιγμή, τον ανταρτοπόλεμο ανάμεσα
στις αντιμαχόμενες ομάδες των όμορων χωρών. Η γέννηση του Μακεδονικού Ζητήματος ενίσχυσε τη φήμη της χερσονήσου ως μιας ταραχώδους περιοχής. Ωστόσο, η βία ως το leitmotiv της περιοχής ήταν, με την αυστηρή έννοια, ένα φαινόμενο της εποχής που ακολούθησε τους Βαλκανικούς Πολέμους, όταν αποδόθηκε
πια οριστικά στα Βαλκάνια μια έντονα αρνητική σημασία. Οι αγριότητες που διαπράχθηκαν σε αυτούς τους πολέμους, εντός ενός ευρωπαϊκού περιβάλλοντος που
πίστευε στη σταθερότητα της belle époque, έδωσαν το έναυσμα για την ανάδυση
στερεοτυπικών εικόνων περί μιας περιοχής ιδιαίτερα τραχιάς και άγριας. Οι εικόνες αυτές συνέχισαν να υφίστανται, μολονότι οι βαρβαρότητες των Δυτικών Ευρωπαίων ξεπέρασαν κατά πολύ, σε αριθμό και ένταση, τις βαλκανικές αγριότητες
λίγα μόλις χρόνια αργότερα, στη διάρκεια του Α΄ Παγκοσμίου Πολέμου. Έχουν
μάλιστα τόσο μεγάλη αντοχή στον χρόνο τα στερεότυπα αυτά, που η δολοφονία του Αρχιδούκα Φερδινάνδου στο Σεράγεβο συχνά αναφέρεται ακόμη και σήμερα ως η κυριότερη αιτία για την παγκόσμια ιμπεριαλιστική λαίλαπα, παρ’ όλο
που οι ακαδημαϊκοί έχουν καταλήξει σε διαφορετικές ετυμηγορίες σχετικά με τα
αίτια του πολέμου. Αντίστοιχα, το παρωνύμιο «μπαρουταποθήκη της Ευρώπης»,
που επινοήθηκε την εποχή εκείνη, ακούγεται ακόμη και σήμερα. Στην πραγματικότητα, όλα τα βαλκανικά κράτη προσπάθησαν να αποφύγουν τον πόλεμο· ποτέ
δεν έγιναν το σημαντικότερο πεδίο των πολεμικών αναμετρήσεων, αν και ο πόλεμος αποδείχθηκε καταστροφικός για τους πληθυσμούς και τις οικονομίες τους.
Ο όρος «βαλκανιοποίηση» —η πιο σημαντική έννοια που προέρχεται από τα
«Βαλκάνια»— εμφανίστηκε ως απότοκο των Βαλκανικών Πολέμων και του Α΄
Παγκοσμίου Πολέμου. Είναι ενδεικτικό ότι η «βαλκανιοποίηση», που κατά κανόνα χρησιμοποιείται για να δηλώσει τη διεργασία του εθνικιστικού κατακερματισμού παλαιότερων γεωγραφικών και πολιτικών οντοτήτων σε νέα, μικρά και
προβληματικής βιωσιμότητας κράτη, δεν δημιουργήθηκε στη διάρκεια των εκατό χρόνων κατά τα οποία τα βαλκανικά έθνη προοδευτικά αποσχίσθηκαν από
την Οθωμανική Αυτοκρατορία. Την εποχή που επινοήθηκε ο όρος αυτός, στο τέλος του Α΄ Παγκοσμίου Πολέμου, μόνο ένα βαλκανικό εθνικό κράτος είχε προστεθεί στον ήδη υπάρχοντα βαλκανικό χάρτη: η Αλβανία. Όλα τα υπόλοιπα είχαν σχηματισθεί τον 19ο αιώνα. Αντιθέτως, ο μεγάλος πολλαπλασιασμός των μικρών κρατών ως αποτέλεσμα του Μεγάλου Πολέμου πυροδοτήθηκε από τη διάλυση της Αυτοκρατορίας των Αψβούργων και των Ρομανώφ και την ανάδυση
των κρατών της Πολωνίας, της Αυστρίας, της Ουγγαρίας, της Τσεχοσλοβακί[91]
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ας, της Λετονίας, της Εσθονίας και της Λιθουανίας. Σε αυτή την κληρονομιά της
μεταπολεμικής περιόδου θα πρέπει να προστεθεί η Γιουγκοσλαβία, η δημιουργία της οποίας ήταν, από τυπική άποψη, το αντίθετο της «βαλκανιοποίησης». Η
κατάρρευση της Αυστρο-ουγγρικής και της Ρωσικής Αυτοκρατορίας έμοιαζε με
τον κατακερματισμό της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας που είχε προηγηθεί, και ο
όρος «βαλκανιοποίηση», χρησιμοποιούμενος με συγκριτικό τρόπο, εισήλθε στο
πολιτικό λεξιλόγιο αφότου το σύστημα των συνθηκών που ακολούθησαν τον Α΄
Παγκόσμιο Πόλεμο είχε σφραγίσει τους νέους διαχωρισμούς στην Ευρώπη.
Η πρώτη λεπτομερής πραγμάτευση της έννοιας της «βαλκανιοποίησης» εμφανίστηκε το 1921, όταν ο Αμερικανός δημοσιογράφος Paul Scott Mowrer έδωσε έναν ορισμό του όρου στο δημοφιλές βιβλίο του Balkanized Europe:2
Αυτή βλέπουμε λοιπόν ότι είναι η σημασία της λέξης «βαλκανιοποίηση»: η δημιουργία,
σε μια περιοχή με απελπιστικά αναμεμειγμένες φυλές, ενός συνονθυλεύματος μικρών
κρατών με λίγο πολύ υπανάπτυκτους πληθυσμούς, τα οποία είναι οικονομικά ανίσχυρα,
άπληστα, ραδιούργα, φοβισμένα, μόνιμα θύματα των μηχανορραφιών των μεγάλων δυνά
μεων και της βίαιης ορμής των δικών τους παθών.

Αξίζει να δώσουμε ιδιαίτερη προσοχή στον τροπισμό των «απελπιστικά αναμεμειγμένων φυλών». Η περίοδος του μεσοπολέμου προσέθεσε μία ακόμα διάσταση, η οποία είχε καταστεί αναπόσπαστο κομμάτι της ευρωπαϊκής σκέψης του
19ου αιώνα: τη φυλετική. Ένα διακριτικό γνώρισμα του νεωτερικού ρατσισμού
ήταν η διαρκής μετάβαση από την επιστήμη στην αισθητική, όπου η ομορφιά βασιζόταν σε ένα αμετάβλητο κλασικό ιδεώδες και ταυτιζόταν με τον μεσοαστικό κόσμο των λευκών Ευρωπαίων. Κατά κανόνα, το ιδεώδες αυτό βασιζόταν
στη φυλετική καθαρότητα. Τα Βαλκάνια, η κλασική περιοχή της αρχαιότητας,
προκαλούσαν διπλή απογοήτευση. Όχι μόνο απέπνεαν χάος, αλλά πουθενά δεν
μπορούσε να δει κανείς το κλασικό αρχέτυπο. Η φυλετική ετυμηγορία ξεκίνησε
με μια πιο ανοιχτή έκφραση του σχήματος περί φυλετικής μείξης, που προηγουμένως εκφραζόταν υπόρρητα και μη αποδοκιμαστικά. Όσα τον 19ο αιώνα δεν
ήταν παρά ουδέτερες διαπιστώσεις για την εθνοτική και θρησκευτική πολυπλοκότητα των Βαλκανίων, προκαλώντας μονάχα ορισμένους περιστασιακούς χαρακτηρισμούς για τις «παράξενες εθνικότητες», τώρα προκαλούσαν συναισθήματα μιαρότητας και αποστροφής απέναντι στους αποκρουστικούς «ημίαιμους».
Θα μπορούσε να υποστηριχθεί ότι ο μεσοπολεμικός ρατσισμός ήταν ένα αρκετά βραχύβιο φαινόμενο, που κατέληξε στις ναζιστικές θηριωδίες στην Ελλάδα
και τη Γιουγκοσλαβία, αλλά και ότι η εθνοτική ποικιλομορφία της περιοχής δεν
έφτασε ποτέ στο σημείο να εξυμνηθεί ως πολυπολιτισμικότητα.
2

Paul Scott Mowrer, Balkanized Europe: A Study in Political Analysis and Reconstruction
(New York, 1921) VII. 34.
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Μετά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο τα Βαλκάνια χωρίστηκαν με βάση τις δια
χωριστικές γραμμές του Ψυχρού Πολέμου. Ακόμη και από την άποψη αυτή, αποδείχθηκε ότι επρόκειτο για sui generis περιπτώσεις. Η Ελλάδα και η Τουρκία, μέλη του ΝΑΤΟ αμφότερες, έφθασαν αρκετές φορές στα πρόθυρα του πολέμου.
Η Γιουγκοσλαβία του Τίτο, ηγέτιδα δύναμη του Τρίτου Κόσμου, κινήθηκε με
επιδεξιότητα ανάμεσα στον Πρώτο και τον Δεύτερο Κόσμο. Η Βουλγαρία, η πιστότερη σύμμαχος της Σοβιετικής Ένωσης, ήταν περισσότερο φιλελεύθερη από
την αντιρωσική Ρουμανία του Τσαουσέσκου. Η Αλβανία αποσπάστηκε από το
Σοβιετικό μπλοκ και τέθηκε υπό την προστασία της Κίνας. Είναι άξιο ιδιαίτερης
προσοχής ότι ο χαρακτηρισμός «βαλκανικός», πόσο μάλλον τα αρνητικά στερεότυπα που τον συνόδευαν, εξέλιπε σχεδόν εντελώς, καθώς υπερκεράστηκε από
τη διπολική ρητορική του Ψυχρού Πολέμου. Αναδύθηκαν ξανά στην επιφάνεια
στο πλαίσιο μιας διττής διεργασίας που εκτυλίχθηκε μετά το 1989. Η μια πλευρά
της διεργασίας αυτής αφορούσε το ζήτημα της επέκτασης της Ευρωπαϊκής Ένωσης προς τα ανατολικά. Η στρατηγική και το κόστος της επέκτασης αυτής, καθώς και η δυνητική σύγκρουση ανάμεσα στους υποψηφίους, οδήγησαν σε μια διαφοροποιημένη αντιμετώπιση των υπο-περιοχών της Ανατολικής Ευρώπης. Η
κεντροευρωπαϊκή ιδεολογία της δεκαετίας του 1980 (στην Πολωνία, την Ουγγαρία και την Τσεχοσλοβακία) αναφερόταν στα Βαλκάνια ως τον «συγκροτητικό Άλλο». Αν και υπήρξε επιτυχής σε ρητορικό επίπεδο, εξαφανίστηκε πλήρως
όταν εκπλήρωσε τον στόχο της.
Η δεύτερη πλευρά αυτής της διεργασίας, που συνέπεσε χρονικά με την πρώτη, αφορούσε την αιματηρή διάλυση της Γιουγκοσλαβίας. Καμία από τις υπόλοιπες βαλκανικές χώρες δεν εμπλέχθηκε σε αυτήν, ο κόσμος όμως επέμενε να ονομάζει τη σύγκρουση αυτή «βαλκανική», ακόμη και «Τρίτο Βαλκανικό Πόλεμο».
Σε σημαντικό βαθμό, αυτό ήταν αποτέλεσμα της προσπάθειας μη εμπλοκής στο
πρόβλημα και περιορισμού του στη νοτιοανατολική άκρη της Ευρώπης. Σε ρητορικό επίπεδο, βασιζόταν σε πολιτισμικά επιχειρήματα, ιδιαίτερα στη θεωρία
της «σύγκρουσης των πολιτισμών», που υποστήριζε ότι οι διεθνείς συγκρούσεις
δεν θα συνέβαιναν τόσο ανάμεσα σε κράτη και ιδεολογίες όσο στη βάση πολιτισμικών, ιδίως θρησκευτικών, διαχωριστικών γραμμών. Ήταν η εποχή που ανθούσε ο βαλκανισμός, το λογοθετικό παράδειγμα που αντιμετώπιζε την περιοχή ως κατ’ ουσίαν διαφορετική από την Ευρώπη και νομιμοποιούσε μια πολιτική
σχετικής μη εμπλοκής και απομόνωσης του προβλήματος. Όλα αυτό έληξε με τις
ακούσιες συνέπειες που είχε ο βομβαρδισμός της Γιουγκοσλαβίας από το ΝΑΤΟ
το 1999. Η ρητορική του νομιμοποίηση ως μια άμυνα υπέρ των οικουμενικών ανθρωπίνων δικαιωμάτων ώθησε ουσιαστικά τα Βαλκάνια να επιστρέψουν και πάλι στην πολιτική σφαίρα της Δύσης, εμπλέκοντας βαθιά τους Ευρωπαίους και
τους Αμερικανούς στα τεκταινόμενα της περιοχής. Είναι εκείνοι που διαχειρίζονται αρκετά προτεκτοράτα στην προσφάτως επινοημένη περιοχή των «Δυτικών
[93]
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Βαλκανίων». Η υπόλοιπη περιοχή δεν είναι πλέον βαλκανική αλλά, ουσιαστικά,
τμήμα της Ευρώπης. Υπάρχει ένας παράδοξος, αλλά αναμενόμενος, περιορισμός
της ρητορικής του βαλκανισμού: δεν εξυπηρετεί πλέον την εξουσιαστική πολιτική, αν και συνεχίζει να είναι παρούσα, παραμένοντας με έναν βολικό τρόπο κάτω από την επιφάνεια, αλλά όντας έτοιμη προς χρήση.
Από την άλλη πλευρά, με την έναρξη της διεργασίας της αποαποικιοποίησης μετά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο ξεκίνησε ένας δεύτερος γύρος στη χρήση της
«βαλκανιοποίησης», όταν αυτή εισήλθε στο γαλλικό πολιτικό λεξιλόγιο την περίοδο που αποσχίσθηκε η Μαύρη Αφρική. Την ίδια περίπου εποχή η «βαλκανιοποίηση» άρχισε να αποσπάται ολοένα και περισσότερο από το συμφραζόμενο των διεθνών σχέσεων, για να γίνει συνώνυμο της αναξιοπιστίας, του λήθαργου, της διαφθοράς, της ανευθυνότητας, της κακοδιαχείρισης. Όμως ακόμη και όταν χρησιμοποιούνταν σε διαφορετικό συμφραζόμενο, ο όρος δεν διαχωριζόταν πλήρως
από τις γεωγραφικές του ρίζες. Αυτό παρατηρείται ολοένα και περισσότερο τις
δύο τελευταίες δεκαετίες, ιδιαίτερα στο αμερικανικό περιβάλλον, όπου η αναφορά
στη «βαλκανιοποίηση» συνδέεται κατά παραδειγματικό τρόπο με ποικίλα ζητήματα. Ο όρος χρησιμοποιείται ως αντίθεση στο ιδεώδες της συγχώνευσης [melting
pot]. Δεν υποδηλώνει πλέον απλώς τον κατακερματισμό, τη δημιουργία μικρών
οντοτήτων που συγκρούονται μεταξύ τους σε πολιτικό επίπεδο, αλλά χρησιμοποιείται για αναφορά σε οποιαδήποτε διάσπαση σε εθνοτική, φυλετική, ακόμη και
έμφυλη ή σεξουαλική, βάση. Η πολυπολιτισμικότητα έχει εξισωθεί με τη βαλκανιοποίηση, είναι η ονομασία για την υπερβολική εξειδίκευση, μια μεταφορά για
τον μεταμοντερνισμό και τον μετακομμουνισμό. Έχει γίνει συνώνυμο της αποανθρωποποίησης, της απο-αισθητικοποίησης, της καταστροφής του πολιτισμού.
Αν και αυτές οι, έξωθεν προερχόμενες, αρνητικές σημασίες έχουν εσωτερικευθεί σε σημαντικό βαθμό στην ίδια την περιοχή ως αυτο-αποδιδόμενες ταυτότητες (αυτό που ορισμένοι ορίζουν ως αυτο-αποικιοποίηση), υπάρχει και η
αντίθετη τάση, που είναι όμως πιο αδύναμη. Όπως ήδη αναφέρθηκε, τα Βαλκάνια έχουν χρησιμοποιηθεί και ως θετική μεταφορά. Αυτό ισχύει ιδιαίτερα για τη
Βουλγαρία, όπου ο όρος υποδηλώνει ανεξαρτησία, αγάπη για την ελευθερία, την
αντίσταση, το θάρρος και την αξιοπρέπεια. Τα δημοτικά τραγούδια και η δημώδης λογοτεχνία βρίθουν από εγκώμια για την οροσειρά των Βαλκανίων, η οποία
παρουσιάζεται ως πυλώνας της βουλγαρικής ελευθερίας και ως σύμβολο της
εθνικότητας, ακόμη και στον εθνικό ύμνο της χώρας. Στην περίπτωση αυτή, η
μεταφορική χρήση είναι ακόμη στενά συνδεδεμένη με το γεωγραφικό της σημαινόμενο, ίσως επειδή ολόκληρη η βαλκανική οροσειρά βρίσκεται εντός των ορίων
της Βουλγαρίας. Σήμερα, σε αρκετές άλλες βαλκανικές χώρες, μαζί με την υποτιμητική χρήση του όρου που είναι κοινή με εκείνη που χρησιμοποιούν οι εκτός
της περιοχής, η έννοια μπορεί να έχει και θετική χροιά, υποδηλώνοντας περηφάνια, ανυπακοή και ένα ιδιαίτερο savoir vivre.
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Το σύνολο των αρνητικών στερεοτύπων, που διαμορφώθηκε σταδιακά μέσα
στο πέρασμα των αιώνων, αποκρυσταλλώθηκε σε έναν εξουσιαστικό λόγο μετά τον Α΄ Παγκόσμιο Πόλεμο. Τις δεκαετίες που ακολούθησαν, ο λόγος αυτός
απέκτησε ορισμένα πρόσθετα γνωρίσματα που αφορούσαν όμως κυρίως λεπτομέρειες. Σε γενικές γραμμές συνεχίζει να μεταβιβάζεται σχεδόν αναλλοίωτος
στον χρόνο, έχοντας υποστεί τη διεργασία που ορίζεται ως «λογοθετική σκλήρυνση». Στο βιβλίο μου Βαλκάνια, Η Δυτική Φαντασίωση (2005 [1997])3 υποστήριξα ότι ένας συγκεκριμένος λόγος, ο βαλκανισμός, διαμορφώνει στάσεις και
πρακτικές απέναντι στα Βαλκάνια, και μπορεί να ιδωθεί ως ένας «νοητικός χάρτης» με μεγάλη αντοχή στον χρόνο, εντός του οποίου τοποθετούνται οι πληροφορίες σχετικά με την περιοχή, ιδίως όσον αφορά τα πεδία της δημοσιογραφίας, της πολιτικής και της λογοτεχνίας. Για να το διατυπώσουμε με σαφήνεια, ο
βαλκανισμός εκφράζει την ιδέα ότι οι ερμηνευτικές προσεγγίσεις στα φαινόμενα
που παρατηρούνται στα Βαλκάνια βασίζονται σε ένα σταθερό σύστημα στερεοτύπων που φυλακίζουν την περιοχή αυτή σε έναν διανοητικό ζουρλομανδύα.
Ο βαλκανισμός επινοήθηκε συγχρόνως ως καθρέφτης και ως ακύρωση του οριενταλισμού, τόσο για να αποτίσει φόρο τιμής στον «οριενταλισμό» του Edward
Said και να υποστηρίξει την ύπαρξη ομοιοτήτων ανάμεσά τους, όσο και για να
καταδείξει τις ουσιώδεις διαφορές ανάμεσα στις δύο κατηγορίες. Στην πράξη,
όλες οι περιγραφές των Βαλκανίων θεωρούν κεντρικό χαρακτηριστικό της περιοχής τη μεταβατική της υπόσταση. Η Δύση και η Ανατολή παρουσιάζονται
συνήθως ως ασύμβατες οντότητες, ως αντι-κόσμοι, που είναι όμως ολοκληρωμένοι. Τα Βαλκάνια, από την άλλη πλευρά, έφερναν πάντοτε στον νου την εικόνα ενός γεφυριού ή μιας διασταύρωσης. Έχουν παρομοιαστεί με ένα γεφύρι
ανάμεσα στην Ανατολή και τη Δύση, την Ευρώπη και την Ασία, αλλά και ανάμεσα σε διαφορετικά στάδια ανάπτυξης, υποδηλώνοντας χαρακτηρισμούς όπως
ημι-ανεπτυγμένα, ημι-αποικιακά, ημι-πολιτισμένα, ημι-ανατολίτικα. Σε αντίθεση με τον οριενταλισμό, έναν λόγο για μια υποτιθέμενη αντίθεση, ο βαλκανισμός είναι ένας λόγος για μια υποτιθέμενη αμφισημία. Η απουσία της αποικιακής συνθήκης στα Βαλκάνια επίσης διαχωρίζει αυτούς τους δυο λόγους, ενώ
το ίδιο συμβαίνει και με τα ζητήματα της φυλής, του χρώματος, της θρησκείας,
της γλώσσας και του φύλου. Ωστόσο, η κύρια διαφορά ανάμεσά τους αφορά τη
γεωγραφικά και ιστορικά συγκεκριμένη υπόσταση των Βαλκανίων, κατ’ αντιδιαστολή με την κατά κύριο λόγο μεταφορική και συμβολική υπόσταση της Ανατολής. Είναι αυτό το συγκεκριμένο των Βαλκανίων που προκαλεί τον μ
 ελετητή

3

Maria Todorova, Βαλκάνια, η Δυτική Φαντασίωση, (Θεσσαλονίκη: Επίκεντρο, 2005).
Οι αγγλόφωνες εκδόσεις του βιβλίου είναι: Maria Todorova, Imagining the Balkans
(New York & Oxford: Oxford University Press, 1997, 2009). [Σ.τ.Ε.]
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να ασχοληθεί με την οντολογία της περιοχής και όχι απλώς με τις μεταφορικές
της λειτουργίες.
4.	Η Ιστορική Κληρονομιά

Αυτό μπορεί να μας επιτρέψει να στοχαστούμε πιο νηφάλια γύρω από το ακαδημαϊκό σχέδιο της κατανόησης των Βαλκανίων, που αποτελεί μέρος του ευρύτερου ζητήματος του πώς να σκεφτόμαστε θεωρητικά για τις ιστορικές περιοχές.
Μου φαίνεται ότι ο προσφορότερος τρόπος για να προσεγγίσουμε την ελαστικότητα των διαχωρισμών και να αποδομήσουμε την απόλυτη και πραγμοποιημένη αντίθεση ανάμεσα στους «πολιτισμούς» είναι η έννοια της ιστορικής κληρονομιάς. Η έννοια αυτή έχει πολλαπλά πλεονεκτήματα σε σχέση με τις περισσότερο δομικές αναλυτικές κατηγορίες, όπως είναι τα σύνορα, ο χώρος ή η εδαφικότητα, στον βαθμό που αρθρώνει με μεγαλύτερη σαφήνεια τον δυναμισμό και τη
ρευστότητα της ιστορικής μεταβολής. Ως εκ τούτου, φαίνεται να αποτελεί την
καταλληλότερη κατηγορία για να αναλύσουμε τις μακροχρόνιες εξελίξεις στην
περιοχή, αποφεύγοντας την πραγμοποίηση των σύγχρονων, ή περισσότερο πρόσφατα συγκροτημένων, περιοχών. Κατά τη γνώμη μου, αυτή δεν εκτοπίζει την
έννοια του χώρου. Αντιθέτως, διατηρεί τα πολύτιμα χαρακτηριστικά της χωρικής ανάλυσης, ενώ συγχρόνως εκλεπτύνει το διάνυσμα του χρόνου, κάνοντάς το
ιστορικά περισσότερο συγκεκριμένο. Οποιαδήποτε περιοχή μπορεί να προσεγγιστεί ως ένα σύνθετο αποτέλεσμα της αλληλεπίδρασης ανάμεσα σε πολυάριθμες
ιστορικές περιόδους, παραδόσεις και κληρονομιές. Για καθαρά αναλυτικούς σκοπούς, κάνω μια διάκριση ανάμεσα στην κληρονομιά ως συνέχεια και στην κληρονομιά ως πρόσληψη. Η κληρονομιά ως συνέχεια σημαίνει την επιβίωση, αλλά
και τη βαθμιαία εξαφάνιση, ορισμένων από τα χαρακτηριστικά μιας οντότητας
αμέσως πριν από την κατάρρευσή της. Η κληρονομιά ως πρόσληψη, από την άλλη πλευρά, αφορά την άρθρωση και επαν-άρθρωση των τρόπων με τους οποίους
προσλαμβάνεται η οντότητα σε διαφορετικές χρονικές περιόδους από διαφορετικά άτομα ή ομάδες. Οι δύο αυτές διαστάσεις δεν θα πρέπει να ερμηνεύονται με
τους όρους μιας διχοτομίας «πραγματικών»/«φαντασιακών» χαρακτηριστικών:
τα ίδια τα χαρακτηριστικά της συνέχειας συχνά αφορούν συνέχειες στην πρόσληψη, ενώ οι προσλήψεις σχετίζονται με συνέχειες των πραγματικών κοινωνικών δεδομένων. Και στις δυο περιπτώσεις οι κατηγορίες περιγράφουν κοινωνικά
δεδομένα, τα οποία ωστόσο βρίσκονται σε διαφορετικούς βαθμούς απομάκρυνσης από την εμπειρία· την ίδια τη στιγμή της πρόσληψής του, το κοινωνικό γεγονός απομακρύνεται ένα βήμα μακρύτερα από την άμεση πραγματικότητα.
Εάν εξετάσουμε τις πολυάριθμες ιστορικές περιόδους, παραδόσεις και κληρονομιές που διαμορφώνουν τη Νοτιοανατολική Ευρώπη, ορισμένες από αυτές τις
παραδόσεις και κληρονομιές συμπίπτουν χρονικά ή αλληλοεπικαλύπτονται, ενώ
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άλλες έχουν διαδεχθεί η μία την άλλη ή είναι εντελώς διακριτές· ορισμένες έχουν
επενεργήσει σε έναν και τον αυτό γεωγραφικό χώρο, ενώ άλλες έχουν συνδέσει
αυτόν τον χώρο με ευρύτερες μακροπεριοχές. Μπορούν επίσης να ταξινομηθούν
βάσει της επιρροής που έχουν ασκήσει στις διαφορετικές σφαίρες της κοινωνικής
ζωής: στην πολιτική, την οικονομική, τη δημογραφική, την πολιτισμική. Όσον
αφορά τη θρησκευτική σφαίρα, θα μπορούσε κανείς να διακρίνει τη χριστιανική, τη μουσουλμανική και την ιουδαϊκή παράδοση, με τα πολυάριθμα δόγματα
και τα παρακλάδια τους· στη σφαίρα της τέχνης και του πολιτισμού, την κληρονομιά των προ-Ελλήνων, των Ελλήνων, όπως και των πολυάριθμων εθνοτικών
ομάδων που εγκαταστάθηκαν στη χερσόνησο· από κοινωνική και δημογραφική
σκοπιά, τις κληρονομιές που έχουν αφήσει τα μεγάλα και αδιάκοπα μεταναστευτικά ρεύματα, η εθνοτική ποικιλομορφία, ο ημι-νομαδισμός, η μεγάλη και εξισωτική αγροτική σφαίρα, καθώς και η ύστερη αστικοποίηση μαζί με την αδιάκοπη
συνέχεια της αστικής ζωής.
Από τις πολιτικές κληρονομιές που έχουν διαμορφώσει τη Νοτιοανατολική
Ευρώπη ως σύνολο (η περίοδος της Ελληνικής Αρχαιότητας, η Ελληνιστική Περίοδος, η Ρωμαϊκή κυριαρχία κλπ.), δύο είναι εκείνες που ξεχωρίζουν ως καίριας
σημασίας σε ό,τι αφορά την περίοδο μέχρι τον 19ο αιώνα. Η μία είναι η βυζαντινή χιλιετία με τη σημαντική πολιτική, θεσμική, νομική, θρησκευτική και γενικά
πολιτισμική επίδραση που είχε. Η άλλη είναι η μισή χιλιετία οθωμανικής κυριαρχίας που έδωσε στη χερσόνησο την ονομασία της και εγκαθίδρυσε τη μακροβιότερη περίοδο πολιτικής ενότητας που είχε βιώσει ποτέ η περιοχή. Και αυτό όχι
μόνο επειδή απέκτησε νέα ονομασία ένα τμήμα της Νοτιοανατολικής Ευρώπης
κατά την περίοδο αυτή, αλλά και γιατί είναι κυρίως τα οθωμανικά στοιχεία —ή
αυτά που προσλαμβάνονται ως οθωμανικά— εκείνα που έχουν διαμορφώσει το
τωρινό στερεότυπο των Βαλκανίων.
Η οθωμανική κληρονομιά αυτή διαφέρει από την οθωμανική πολιτεία ως σύνολο· αφορά μια διεργασία που ξεκίνησε αφότου η Οθωμανική Αυτοκρατορία είχε πάψει πλέον να υφίσταται, και αποτελεί το άθροισμα χαρακτηριστικών που
έχουν προέλθει κυρίως από τον 18ο και 19ο αιώνα. Μια συστηματική επισκόπηση της λειτουργίας της οθωμανικής κληρονομιάς ως συνέχειας στην πολιτική,
πολιτισμική, κοινωνική και οικονομική σφαίρα αποκαλύπτει τους διαφορετικούς
βαθμούς στους οποίους αυτή έχει διατηρηθεί. Σε όλες τις παραπάνω σφαίρες, η
ρήξη ουσιαστικά ξεκίνησε σχεδόν αμέσως μετά την απαρχή των διεργασιών πολιτικής ανεξαρτησίας στα επί μέρους βαλκανικά κράτη και, σε συνολικό επίπεδο, ολοκληρώθηκε με το τέλος του Α΄ Παγκοσμίου Πολέμου· στα πεδία της δημογραφίας και του λαϊκού πολιτισμού η οθωμανική κληρονομιά διατηρήθηκε και
βαθμιαία μετασχηματίστηκε σε επιρροή του τουρκικού εθνικού κράτους. Μετά
τον Α΄ Παγκόσμιο Πόλεμο η οθωμανική κληρονομιά ως πρόσληψη έγινε μια διεργασία αλληλεπίδρασης ανάμεσα σε ένα διαρκώς εξελισσόμενο και σωρευτικό
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παρελθόν και στις διαρκώς εξελισσόμενες και σωρευτικές αντιλήψεις των γενεών που διαμόρφωναν εκ νέου το παρελθόν. Η κληρονομιά αυτή δεν είναι ανακατασκευή, αλλά μάλλον μια κατασκευή του παρελθόντος στις μελέτες της ιστοριογραφίας, στη λογοτεχνία, τη δημοσιογραφία, όπως και στον καθημερινό λόγο.
Συνιστά έναν από τους σημαντικότερους πυλώνες του λόγου του βαλκανικού
εθνικισμού και είναι σίγουρο ότι θα αναπαράγεται για αρκετό καιρό ακόμη. Με
τη στενή έννοια της λέξης λοιπόν, μπορεί να υποστηριχθεί ότι τα Βαλκάνια είναι
η οθωμανική κληρονομιά.
Με την ευρεία έννοια της λέξης, ωστόσο, τα Βαλκάνια ως συνώνυμο της Νοτιοανατολικής Ευρώπης αναδύονται ως ένα σύνθετο παλίμψηστο αποτελούμενο από διαδοχικές κληρονομιές, οι οποίες το έχουν συμπεριλάβει εδαφικά σε διαφορετικές και ευρύτερες μακροπεριοχές. Έτσι, η Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία, που
έχει αφήσει την ανεξίτηλη σφραγίδα της στην περιοχή, συμπεριέλαβε την Νοτιοανατολική Ευρώπη σε έναν χώρο που εκτεινόταν από τις Βρετανικές Νήσους έως
την Κασπία Θάλασσα και τη Μεσοποταμία (αφήνοντας όμως έξω από αυτόν μεγάλο μέρος της Βόρειας και Κεντρικής Ευρώπης). Η περίοδος και η κληρονομιά
του κομμουνισμού, από την άλλη πλευρά, ενέπλεξε ένα τμήμα της Νοτιοανατολικής Ευρώπης σε έναν χώρο που συμπεριελάμβανε το σύνολο της Ανατολικής
Ευρώπης και εκτεινόταν μέσω της ηπειρωτικής Ευρασίας έως την Κεντρική Ασία
(ή περιελάμβανε ακόμα και την Κίνα από κάποιες απόψεις).
Το να σκεφτόμαστε με όρους ιστορικής κληρονομιάς —η οποία χαρακτηρίζεται από συγχρονικά, αλληλοεπικαλυπτόμενα αλλά και, βαθμιαία, φθίνοντα
αποτελέσματα— μας επιτρέπει να δίνουμε έμφαση στην πολυπλοκότητα και την
πλαστικότητα της ιστορικής διεργασίας. Στην περίπτωση των Βαλκανίων, αυτό
μας επιτρέπει να διασώσουμε την περιοχή από μια παραλυτική διαχρονική και
χωρική γκετοποίηση και να την εισαγάγουμε σε ποικίλα γνωστικά πλαίσια όσον
αφορά τον χώρο και τον χρόνο. Η ίδια η Ευρώπη, σύμφωνα με την οπτική αυτή,
εμφανίζεται ως ένα σύνθετο παλίμψηστο από διαφορετικά διαμορφωμένες οντότητες, κάτι που όχι μόνο αποκαλύπτει τον πορώδη χαρακτήρα των εσωτερικών
ορίων της, αλλά θέτει επίσης υπό αμφισβήτηση την απόλυτη σταθερότητα των
εξωτερικών της ορίων. Από αυτή τη σκοπιά, το έργο των βαλκανιολόγων συνίσταται όχι τόσο στην «επαρχιοποίηση» της Ευρώπης όσο στην «απο-επαρχιοποίηση» της Δυτικής Ευρώπης, η οποία έχει ιδιοποιηθεί ως τώρα την κατηγορία της
Ευρώπης με συγκεκριμένες πολιτικές και ηθικές επιπτώσεις. Αν το σχέδιο αυτό
επιτύχει, τότε ουσιαστικά θα έχουμε κατορθώσει να «επαρχιοποιήσουμε» την Ευρώπη χάριν του υπόλοιπου κόσμου, στον βαθμό που το ευρωπαϊκό παράδειγμα
θα έχει διευρυνθεί για να συμπεριλάβει όχι μόνο ένα αποκαθαρμένο αφηρημένο
ιδεώδες και μια εκδοχή εξουσίας, αλλά και τα στοιχεία της εξάρτησης, της καθυπόταξης και της ακαταστασίας συγκρούσεων και αγώνων.

