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CONCEPTUL DE POPOR ŞI NAŢIUNE ÎN SCRIERILE SLAVISTULUI
A.F. HILFERDING (А.Ф. ГИЛЬФЕРДИНГ)
Ion EREMIA
Universitatea de Stat din Moldova
Alexandru F. Hilferding (Гильфердинг) (2(14).07.1831 – 20.06(2.07)1872), a fost unul dintre istoricii-slavişti
remarcabili din Rusia secolului al XIX-lea, un slaveanofil convins, ideolog şi teoretician al panslavismului. În anii
1856-1858 el a ocupat postul de consul general al Rusiei la Saraevo (Bosnia). În expunerea opiniilor sale despre
locuitori, despre populaţie, Alexandru F. Hilferding utiliza termenii popor, poporaţie, naţiune, naţionalitate, neam.
Alexandru F. Hilferding utiliza toţi aceşti termeni numiţi mai sus în calitate de sinonime, de termeni interschimbabili,
fără a face vreo deosebire calitativă a sensurilor exprimate de aceştia. Un interes deosebit pentru noi prezintă şi
înţelegerea de către autor a dihotomiei român/moldovean. Scriind despre prezenţa altor popoare în componenţa armatei
austriece pe timp de pace la mijlocul secolului al XIX-lea, Alexandru F. Hilferding îi menţionează pe nemţi, italieni,
români sau moldoveni (румынов или молдаван) şi pe maghiari sau unguri (мадьяр или венгров). Aşadar, după cum
autorul nu vedea în „maghiari sau unguri” două popoare diferite, exact aşa şi în cazul „români sau moldoveni”
Alexandru F. Hilferding nu subînţelegea două popoare diferite. Referindu-se la populaţia Bosniei de la mijlocul
secolului al XIX-lea, Alexandru F. Hilferding scria că ea este alcătuită, aşa cum se înţelege acolo, dar şi conform
recunoaşterii oficiale, din trei popoare (три народа – subl. A.G.), care aparţin aceluiaşi neam (племени) al sârbilor şi
vorbesc aceeaşi limbă. Aceste popoare sunt turcii, adică musulmanii, explică Alexandru F. Hilferding; latinii, numiţi
altfel Krşteni sau dispreţuitor şokţi (croat. šokci, sârb. шокци), adică catolicii, explica autorul; sârbii, numiţi altfel
Rişteni, adică creştini, sau dispreţuitor vlahi, adică ortodocşi (православные), explica el. Într-o notă de subsol
Alexandru F. Hilferding mai face o explicaţie, anume – că ortodocşii sunt numiţi de către catolici vlahi, iar musulmanii
alătură acest nume către creştinii-raiale de ambele confesiuni, de altfel, conchide autorul, se pare, totuși, prioritar faţă de
ortodocşi.
Cuvinte-cheie: români sau moldoveni, latini, turci, sârbi, neam.
THE CONCEPT OF PEOPLE AND NATION IN THE WRITINGS OF
SLAVISTS HISTORIAN A.F. HILFERDING (А.Ф. ГИЛЬФЕРДИНГ)
Alexander F. Hilferding (Гильфердинг) (2 (14) .07.1831 - 20.06 (2.07) 1872), was one of the remarkable Slavists
historians of 19th-century Russia, a convinced Slavophile, ideologist and theoretician of Panslavism. In 1856-1858 he
held the post of General Consul of Russia in Sarajevo (Bosnia). In exposing his views on the inhabitants, on the population,
Alexander F. Hilferding used the terms people, population, nation, nationality, lineage. Alexandru F. Hilferding used all
these terms mentioned above as synonyms, interchangeable terms, without making any qualitative difference of the
meanings expressed by them. Of particular interest to us is the author's understanding of the Romanian / Moldovan
dichotomy. Writing about the presence of other peoples in the Austrian army during peacetime in the mid-nineteenth
century, Alexander F. Hilferding mentions Germans, Italians, Romanians or Moldovans (румынов или молдаван) and
Magyar or Hungarians (мадьяр или венгров). Therefore, as the author did not see in "Magyars or Hungarians" two
different peoples, just as in the case of "Romanians or Moldovans", Alexander F. Hilferding did not treat them as two
different peoples. Referring to the population of Bosnia since the mid-nineteenth century Alexander F. Hilferding wrote
that it is composed, as understood there, but also according to official recognition, of three peoples (три народа – subl.
A.G.), who belong to the same family (племени) of Serbs and speak the same language. These people are Turks, that
is, Muslims, explains Alexander F. Hilferding; Latins, otherwise called Krşteni or scornful Şokţi (Croatian šokci,
Serbian шокци), meaning Catholics, explains the author; Serbs, otherwise called rişteni, i. e., Christians, despising
Vlachs, i. e., Orthodox (православные), he explains. In a footnote Alexander F. Hilferding gives another explanation,
namely, that the Orthodox are named Vlachs by the Catholics, and the Muslims attach this name to the Raya-Christians
of both confessions, otherwise, the author concludes, it seems, as a priority, also to the Orthodox.
Keywords: Romanians or Moldovans, Latins, Turks, Serbs, family.

Introducere
Alexandru F. Hilferding (Гильфердинг) (2(14).07.1831 – 20.06(2.07)1872), german după origine, născut
în Varşovia în familia directorului cancelariei diplomatice a rezidentului imperial din Polonia, a fost apreciat
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drept unul dintre cei mai remarcabili istorici-slavişti din Rusia secolului al XIX-lea şi, de asemenea, un
panslavist convins, chiar ideolog şi teoretician al panslavismului [1, p.5]. După absolvirea Facultăţii de
Istorie şi Filologie a Universităţii din Moscova (1852) este angajat la Ministerul Afacerilor Externe (MAE) al
Imperiului Rus şi reuşeşte să susţină teza de magistru pe lingvistica slavă (1853). Publicarea lucrării Istoria
slavilor baltici (1855) îi asigură alegerea în calitate de membru corespondent al Academiei de Ştiinţe din
Petersburg (1856). În anii 1856-1858 Alexandru F. Hilferding a ocupat postul de consul general al Rusiei la
Saraevo (Bosnia), de unde s-a întors în Departamentul Asiatic al MAE şi a activat până în anul 1861 [2, p.15],
iar din anul 1867 s-a aflat în fruntea Secţiei din Petersburg a Comitetului Slav [3].
Alexandru F. Hilferding a fost printre primii slavişti din Imperiul Rus care a realizat câteva călătorii pe
teritoriile slavilor de la sud de Dunăre aflaţi sub dominaţia Imperiului Otoman. Datele culese în timpul
acestora au stat la baza unor publicaţii solide, cum au fost Bosnia, Herţegovina şi Serbia Veche şi, de
asemenea, Bosnia la începutul anului 1858 [4].
Terminologie
În expunerea opiniilor sale despre locuitori în general, în locurile pe care le descrie, Alexandru F. Hilferding
utiliza termenii popor, poporaţie, naţiune, naţionalitate, neam. Spre exemplu, conform opiniei sale, polonezii erau şi naţionalitate (национальность) [5, p.159,192], şi naţiune (нация) [5, c.188 228, 230, 231, 232,
233, 236, 237 etc.], şi popor (народ) [5, p.86,137,139, 159,173,174,188,196,216,240], şi neam (польским
племенем) [5, p.137], menţionând şi caracterul naţional polonez (польского национального характера) [5,
p.230]. De asemenea, ungurii sau maghiarii erau popor (народ) [5, p.49, 86, 139], poporaţie (народность)
[5, p.51], naţiune (нации) [5, p.130] , suedezii apar desemnaţi ca naţionalitate (национальность) [5, p.289,
290], nemţii, ca naţionalitate (национальность) [5, p.290], ca popor (народ) [5, p.42], ca poporaţie (народность), slavii, ruşii şi românii ca poporaţie (народность) [5, p.62, 200, 217, 290]. Referindu-se la conştiinţa
de sine, Alexandru F. Hilferding o determină cu sintagma conştiinţă poporană (populară) (народное самосознание) [5, p.83, 236].
Aşadar, slavistul Alexandru F. Hilferding utiliza toţi aceşti termeni numiţi mai sus în calitate de sinonime,
de termeni interschimbabili, fără a face vreo deosebire calitativă a sensurilor exprimate de aceştia, inclusiv
sintagma conştiinţă populară (народное самосознание) prin care trebuie să înţelegem conştiinţa naţională.
Un interes deosebit pentru noi prezintă şi înţelegerea de către autor a termenilor român/moldovean.
Referindu-se la prezenţa la mijlocul secolului al XIX-lea a reprezentanţilor altor popoare în componenţa
armatei austriece pe timp de pace, Alexandru F. Hilferding îi menţionează pe nemţi, italieni, „români sau
moldoveni” (румынов или молдаван) şi pe „maghiari sau unguri” (мадьяр или венгров) [5, p.43], ceea
ce semnifică că sintagmele respective au pentru autor aceeaşi semnificaţie. Aşadar, după cum autorul nu
vedea în „maghiari sau unguri” două popoare diferite, exact aşa şi în cazul „români sau moldoveni”
Alexandru F. Hilferding nu subînţelegea două popoare diferite, ci unul şi acelaşi popor, cu două denumiri
diferite. Şi dacă ţinem cont de faptul că termenul maghiar (ung. magyarok) este un endonim (nume cu care
se autointitulau), iar ungur ekzoetnonim (nume dat de alţii), atunci, ordinea în care sunt plasaţi şi termenii
români sau moldoveni ar atesta, în conceptul lui Alexandru F. Hilferding, aceeaşi situaţie: termenul români
este un endonim, iar moldoveni – ekzoetnonim.
Pentru a înţelege conceptul lui A.Hilferding asupra semnificaţiei termenilor popor, poporaţie, naţiune,
naţionalitate, pe care am văzut că autorul îi înţelegea şi îi utiliza ca pe sinonime, este necesar să mai aducem
un citat din opera sa, care, de asemenea, se referă la români: „Doar soarta românilor din Transilvania a fost
grea. Transilvania a fost organizată în mod diferit faţă de Ungaria; ea a fost împărțită în trei poporaţii, naţiuni
(народности): magiară, secuiască și germană, care se conduceau separat, singure pe sine, iar afacerile comune erau decise colectiv în Seim; românii însă, deşi constituiau masa principală a populației Transilvaniei,
nu au fost recunoscuți ca poporaţie, naţiune (народность) independentă cu drepturi politice, iar acei dintre
români, care au fost recunoscuți ca nobili, nu erau reprezentanți ai neamului (племени) lor, ci, în şedinţe, se
aflau printre membrii poporaţiilor (naţiunilor) (народности) privilegiate. Este dificil să se decidă de ce vechii
maghiari au procedat atât de nedrept cu românii: fie pentru că nu se temeau de acest popor, care, la vremea
respectivă, nu avea nicio organizare politică, fie din motive aleatorii, pe care nu le vom căuta aici” [5, p.70-71].
Adică, în realitate, sub termenul rusesc народность trebuie să înţelegem aceea ce în limba latină se numea
natio; or, nu încape nicio îndoială, Alexandru F. Hilferding se referea la faimoasa Unio Trium Nationum
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semnată pe 16 septembrie 1437 [6], în rezultatul căreia românii au fost excluşi din rândul naţiunilor privilegiate, actul fiind semnat de nobili (unguri), saşi şi secui.
Conceptul de popor şi naţiune
Referindu-se la populaţia Bosniei de la mijlocul secolului al XIX-lea, Alexandru F. Hilferding menţiona
că ea este alcătuită, aşa cum se înţelegea acolo, dar şi conform recunoaşterii oficiale, din trei popoare (три
народа – subl. A.G.), care aparţin aceluiaşi neam (племени) al sârbilor şi vorbesc aceeaşi limbă. Aşadar, în
conceptul lui A. Hilferding, neamul (племени) este o noţiune mult mai largă decât noţiunea popor (народ).
Aceste popoare, continuă Hilferding, sunt:
turcii, adică musulmanii, explică Alexandru F. Hilferding;
latinii, numiţi altfel Krşteni sau dispreţuitor Şokţi (croat. šokci, sârb. шокци), adică catolicii, explica
autorul;
sârbii, numiţi altfel Rişteni, adică creştini, dispreţuitor vlahi, adică ortodocşi (православные), explica el.
Cercetătorii din Rusia contemporană de asemenea subliniază împărţirea populaţiei slave din Bosnia după
criteriul apartenenţei religioase [7, p.130].
Într-o notă de subsol Alexandru F. Hilferding mai face o explicaţie destul de interesantă, anume – că
ortodocşii sunt numiţi de către catolici vlahi, iar musulmanii alătură acest nume către creştinii-raiale de
ambele confesiuni, catolici şi ortodocşi. Dar, conchide autorul, se pare, totuşi, prioritar faţă de ortodocşi. În
Herţegovina, mai afirma Alexandru F. Hilferding, catolicii îi mai numesc dispreţuitor pe ortodocşi Kudrovi,
poreclă pe care el nu a auzit-o în Bosnia [8, p.292].
Referindu-se în continuare la musulmanismul din Bosnia, Alexandru F. Hilferding sublinia că acesta este
un fenomen remarcabil care merită toată atenţia. Numai două state din lume, menţiona el, Albania şi Bosnia
împreună cu Herţegovina, reprezintă exemplul neamului european care mărturiseşte islamul. Totuşi, ţine
autorul să precizeze, între Bosnia şi Albania este o mare diferenţă. Pentru albanezul nepăsător faţă de credinţă, afirma el, islamul este doar forma exterioară pe care el şi-a asumat-o pentru a face hatârul puterii.
Albanezul-musulman rămâne în primul rând albanez, iar islamul este pentru el un lucru secundar. Spre
deosebire de albanez, slavul-bosniac, care iniţial a adoptat islamul tot din considerente lumeşti, a fost pătruns
de spiritul noii religii în aşa măsură, încât aceasta a devenit pentru el sensul vieţii; acceptând islamul, slavulbosniac s-a dezis de la orice relaţii de rudenie cu fraţii săi de sânge şi a primit naţionalitatea (народность)
cu care el nu are nimic comun: slavul s-a făcut turc [8, p.292-293]. Cercetătorii actuali subliniază că teritoriile Bosniei au intrat în componenţa Turciei „relativ paşnic” şi aristocrația slavă locală a adoptat islamul [9,
p.209], iar credinţa a început să determine naţionalitatea [10, p.61].
Subliniind că islamul s-a manifestat pe solul slavon prin fanatism şi lipsă de forţă spirituală, Alexandru F.
Hilferding menţiona că slavii, în general, nu sunt înclinaţi spre fanatism, dar ei sunt puternic însufleţiţi de
credinţa pe care o mărturisesc. Dacă esenţa acestei credinţe este fanatismul, atunci anume fanatismul pune
stăpânire pe slav şi atinge la el dimensiuni uriaşe. Islamul, concluziona autorul, a făcut din bosniaci mai mari
fanaţi decât erau odinioară arabii şi turcii [8, p.293].
Autorul mai atenţionează şi la o altă posibilă cauză a fanatismului la bosniacii-musulmani, anume – spiritul de renegare. Bosniacii musulmani, afirma autorul, până astăzi, adică până la momentul vizitei sale în
Balcani, conştientizează că sunt renegaţi. Cu toate că ei au renunţat la creştinism câteva secole anterior, ei
totuşi ţin minte că strămoşii lor au fost creştini. Renegatul, susţinea A. Hilferding,, fără de voie devine fanatic al
noii sale religii, ca să îndreptăţească în faţa propriilor ochi apostazia (вероотступничество) sa [8, p.293],
adică renunţarea publică la o religie, ortodoxia, şi adoptarea alteia, islamul. Musulmanii „autohtoni” din
Bosnia sunt prezentaţi de autor ca fiind mult mai cruzi decât turcii propriu-zişi. Straniu i se pare autorului şi
faptul că în anul 1851 Bosnia a luptat împotriva Turciei în numele credinţei musulmane, dar şi faptul că, pe
teren slav, islamul practic nu a dat nimic, comparativ cu lumea arabă, persană şi turcă [8, p.294]. Alexandru
F. Hilferding explică acest fapt prin aceea că, afirma el, probabil, spiritul acestei religii era contrar naturii
neamului (племени) slav [8, p.294]. Autorul indică şi la alte trăsături caracteristice negative ale bosniacului
musulman, cum ar fi lenea, mândria leneşă şi fără viaţă, frica, lipsa caracterului de întreprinzător etc. [8, p.297].
Conform datelor statistice din anul 1879, structura religioasă în Bosnia şi Herţegovina era următoarea:
ortodocşi – 42,8%, musulmani – 38, 73%, catolici – 18,08% [11, p.220]. Referindu-se la problema bosniac –
musulman, autoarea consideră că după Recensământul din anul 1971 termenul „musulmani” a devenit
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sinonim cu termenul „popor” (народности) [11, p.221], afirmaţie care, privită din perspectiva aprecierilor
făcute de A.Hilferding, nu poate fi acceptată. E.G. Ponomareva, reieşind din principiul că „națiunea nu este
neapărat egală cu poporul statului” [12, p.64-76; 13, p.88], indica că, conform Recensământului din anul
1991, în Bosnia musulmanii alcătuiau 43,7%, sârbii – 31,4%, croaţii – 17,3% şi slavii de sud – 5,5%. Autoarea mai afirmă că pentru prima dată termenul „musulman” cu semnificaţia de naţionalitate apare în Recensământul din Iugoslavia efectuat în anul 1961, în ancheta căruia apare indicaţia la religie – ateist, iar la naţionalitate – musulman. Conform aceleiaşi autoare, din anul 1971 musulmanii au primit statutul de popor (narodnosti),
iar prin Constituţia din anul 1974 statutul de naţiune. Din perspectiva observaţiilor lui A.Ghilferding, concluzia autoarei că „astfel, anume în perioada socialistă s-a format națiunea formatoare de stat (государствообразующая нация) în această republică (Iugoslavia – I.E.) – musulmanii” [12, p.64-76], este discutabilă.
Totuşi, descriind situaţia din sudul Bosniei, Alexandru F. Hilferding aminteşte satele locuite de poporul
sârb (сербским народом), care se deosebesc de satele din Rusia. Acestea sunt alcătuite din cuiburi a câte
3-5 locuinţe împrăştiate pe o distanţă destul de mare. Zece sau mai multe asemenea cuiburi alcătuiesc o obşte
cu un singur nume şi au un conducător, numit cnez. Acest mod de viaţă, considera autorul, a intrat profund în
viaţa lor şi a contribuit la dezvoltarea neînţelegerilor şi vrajbei, ca o trăsătură distinctivă a caracterului neamului sârbilor [8, p.63].
În localitatea Rogatiţ, Alexandru F. Hilferding fixa 120 de familii de musulmani, 6 familii de ortodocşi şi
30 de familii de ţigani fierari [8, p.72]. Cu alte cuvinte, mai apare o comunitate, care, conform clasificării
anterioare a autorului, nu-şi are loc.
Referindu-se la situaţia deosebită din Bosnia şi Serbia, autorul se întreabă: „De ce pe aceşti munţi este
trasat hotarul care împarte două regiuni ce aparţin unui popor, care vorbeşte o singură limbă, două regiuni,
dintre care uneia îi este permis să se dezvolte şi să înflorească, iar cealaltă este condamnată la o veşnică
stagnare şi întuneric?”. Pentru autor răspunsul este simplu: populaţia locală musulmană ar constitui lanţurile
care împiedică dezvoltarea Bosniei [8, p.75]. Cu toate acestea, uneori autorul afirmă că se vorbeşte în limba
bosniacă (по-боснийски) [8, p.85]. Aceasta, însă, pentru dânsul nu este un argument ca să susţină existenţa
unei „limbi bosniece”.
Alexandru F. Hilferding observa deosebirile dintre bosniacii-musulmani, numiţi şi bosniaci, şi herţegovineni, şi sârbi, şi, pe exemplul dansurilor pandurilor (ostaşi-grăniceri – I.E.) sârbi, sublinia vitejia, isteţimea,
iscusinţa, veselia în mişcările dansatorilor sârbi, comparativ cu mişcările stângace şi timiditatea mâhnită a
supuşilor turci. Alexandru F. Hilferding explică într-o notă de subsol că pentru a-i deosebi pe locuitorii Serbiei
de alţi sârbi, poporul îi numeşte sârbieni (сербианцами) [8, p.82]. Aceasta este pentru sârbi, concluziona
autorul, influenţa simţământului independenţei. Chiar şi limba sârbilor s-a înnobilat, vorba sârbului a devenit
mai curată, în ea nu se mai aud urâtele expresii turceşti, care alcătuiau fiecare al treilea cuvânt din vorba
bosniacului [8, p.81-82].
Ajuns la câmpia Senicik, autorul scrie că de aici şi mai departe se încep aşezările albaneze şi dacă după
muntele Vlahul Bătrân (Cтарый Влах) veţi întâlni un musulman, să fiţi siguri că el este arnăut sau urmaş al
arnăuţilor; dacă veţi întâlni un ortodox, acesta cu siguranţă este slav, fiindcă, sublinia autorul, cu unele
excepţii minore, în afara Bosniei nu sunt slavi care au acceptat islamul. Evident, constatând o atare situaţie,
A.Hilferding îşi dă întrebarea: De ce în Bosnia credinţa ortodoxă a fost atât de slab păzită de locuitorii care
sunt tot sârbi? Dânsul explica această situaţie prin aceea că Bosnia din timpuri străvechi a fost izolată de alte
teritorii sârbe, iar din cauza duşmăniei faţă de stăpânii Serbiei, care erau ortodocşi învederaţi, stăpânii
Bosniei în cea mai mare parte erau duşmani ai ortodoxiei, aceasta menţinându-se aici doar izolat. Pe când în
Serbia propriu-zisă populaţia a fost ortodoxă până la cucerirea otomană şi a rămas aşa până în prezent [8,
p.85-86].
Abordând în continuare problema religiei, Alexandru F. Hilferding sublinia că relaţia elementelor romanocatolic şi ortodox în Bosnia este destul de curioasă. În alte teritorii slave o religie, de regulă, este împărtăşită
de un singur neam (племени), altă religie de alt neam şi relaţia dintre religii este umbrită de relaţia dintre
popoare (народностей); în sudul Ungariei, unul şi acelaşi popor (народность) sârb este împărţit între credinţa romano-catolică şi ortodoxă, numai că aici se implică şi guvernul, înăbuşind-o pe una şi susţinând-o pe
cealaltă. Pe când în Bosnia unul şi acelaşi popor (народ) slav, parte mărturiseşte catolicismul, parte ortodoxia, dar ambele religii în aceeaşi măsură, străine guvernului, au fost lăsate în voia sorţii pe parcursul a patru
secole [8, p.86].
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Care este rezultatul acestei atitudini? se întreabă Alexandru F. Hilferding. După convingerea proprie, cea
mai importantă consecinţă constă în faptul că ortodocşii şi catolicii au devenit străini unii faţă de alţii, aşa
încât ei, în sensul deplin, au format două popoare diferite. Greşesc amarnic acei care, continuă autorul, extind
asupra slavilor turci ideea naţionalităţii (народности), elaborată între slavii catolici şi protestanţi, supuşi
guvernului german. Pentru slavii turci, opinează autorul, naţionalitatea (народность) nu este în naţiune
(народность), ci în religie. Este adevărat, menţionează autorul, cel mai simplu sârb este în stare să se distingă de un bulgar sau un grec, dar acel simţ de care el este pătruns şi care îl face membru al comunităţii umane
nu este un simţ naţional (народное), ci un simţ religios, de aceea, dacă el mărturiseşte credinţa ortodoxă,
catolică sau musulmană, el se consideră membru al poporului ortodox, latin sau turc. Identitatea limbii, a originii şi a obiceiurilor nu semnifică nimic în faţa deosebirilor religioase. Poziţia lui Alexandru F. Hilferding
este destul de categorică în acest sens: el nu emite o presupunere, ci exprimă o realitate. Discutaţi cu oricine
dintre turcii sârbi, propune A.Hilferding cititorului, şi imediat o să vă convingeţi că latinii se uită la ortodocşi
şi ortodocşii la latini ca la două comunităţi deosebite, nu doar din punct de vedere religios, dar şi naţional,
cetăţenesc. Întrebaţi pe orice bosniac, sârb sau herţegovinean, la ce popor aparţine şi el vă va răspunde ce
religie mărturiseşte [8, p.87].
Conform autorului, marele merit al bisericii ortodoxe a constat în faptul că ea a reuşit că se contopească
cu naţionalitatea (народностью), pe când catolicismul şi islamul au nimicit naţiunea (народность). „Sârb
înseamnă ortodox, iar ortodox, pentru poporul simplu, înseamnă sârb”, conchide Alexandru F. Hilferding.
Autorul aduce şi câteva situaţii prin care demonstrează că în conştiinţa musulmanilor şi catolicilor ideea de
naţiune sârbă s-a identificat cu ideea de mărturisire ortodoxă. Cu atât mai mult, sublinia autorul, această
idee s-a cristalizat în conştiinţa poporului sârb ortodox. Pentru sârbul ortodox, refuzul la credinţa sa ar
însemna şi renunţarea la existenţa sa naţională (народного бытия) [8, p.87].
Situaţia pe care o prezintă Alexandru F. Hilferding este destul de interesantă: „Convertindu-se la islam,
afirma el, oamenii din neamul (племени) local se situau de partea poporului (народа) străin, cuceritor; convertindu-se la catolicism, ei cădeau într-o deznaţionalizare (безнародность) totală” [8, p.88].
Conform lui Alexandru F. Hilferding, oriunde ar locui sârbul ortodox, în Bosnia, Herţegovina, Dalmaţia,
Ungaria, Serbia, în afară de Biserică, el mai are o patrie mare, Ţara Serbiei, e drept, împărţită între mai multe
guverne, dar, totuşi, existentă în ideal, ca ţara unui popor ortodox sârb, cu datinile sale şi istoria sa, care sunt
vii până astăzi [8, p.88].
Spre deosebire de acesta, sârbul catolic, specifica Alexandru F. Hilferding, respinge tot ce este sârb ortodox şi nu ştie de patria sârbă, de Serbia de odinioară. El are doar o patrie îngustă, provincială: el se numeşte
bosniac, herţegovinean, dalmatin, slav, în dependenţă de regiunea unde el s-a născut; el îşi numeşte limba sa
nu limba sârbă, ci bosniacă (босанским), dalmatină, slavonă etc.; dar dacă el vrea să generalizeze noţiunea
despre această limbă, care este una şi aceeaşi în Bosnia, Dalmaţia şi Slavonia, el o numeşte limba noastră
(нашкимъ – subl. A.G. – языком). Dar ce este această limba noastră, afirmă Alexandru F. Hilferding, el nu
poate spune, fiindcă el singur nu are o patrie, un nume naţional (народнаго). În afară de regiunea sa strâmtă,
el are doar o singură patrie – biserica romano-catolică; de aceea, sârbul catolic se mai numeşte în mod
obişnuit Krştean, după cum sârbul ortodox se numeşte Riştean, ceea ce înseamnă creştin [8, p.88].
Ajuns în oraşul Pazarul Nou (Новый-Пазар) Alexandru F. Hilferding ne informează că el este situat pe
unul dintre cele mai vechi teritorii istorice ale Ţării Sârbeşti şi se numea Rasiu (Расью), după numele râului
cu acelaşi nume, sau Raşka. Regii sârbi au purtat titlul de regi ai ţărilor Serbia şi Raşka. Popoarele occidentale (italienii şi ungurii) cunoşteau Serbia mai ales sub numele de Rassii, Rasţii, Rascia, iar sârbii erau numiţi
rasciani. Până în prezent, menţionează autorul, maghiarii nu-i ştiu pe sârbi decât cu numele Raţi (Рацъ) [8, p.94].
Conceptul slavofil al lui A.Hilferding s-a manifestat şi în afirmaţia că slavii erau străini individualismului
catolic şi protestant din Occident, ceea ce sublinia corespunderea spiritului slav ortodoxiei [14, p.16]. Credința ortodoxă s-a contopit într-o asemenea măsură cu naționalitatea lor, sublinia autorul, încât în denumirile
populare sârbul şi bulgarul, implicit includ conceptul de religie ortodoxă. Dacă doar unul dintre aceste
popoare, continua autorul, de exemplu, sârbii, ar combina conceptul credinței ortodoxe cu numele său și nu
ar putea ști despre existența altor popoare de aceeași credinţă, atunci am considera probabil o astfel de
combinație ca fiind ceva extern și întâmplător, dar fiecare sârb știe că bulgarii și grecii trăiesc alături de el, ei
se întâlnesc permanent şi ştiu că, deși nu sunt sârbi, ei sunt, totuși, creștini ortodocși ca el însuși; același
lucru se referă şi la bulgari. Iată de ce, explica A.Hilferding, reprezentanţii neamului (племени) sârb şi bulgar,
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cum încetează să mai fie ortodocşi, în faţa conaţionalilor săi pierd nu doar numele, dar chiar ei singuri renunţă la el. Sârbul şi bulgarul, care a adoptat islamul sau catolicismul, pentru nimic în lume nu se mai
numeşte sârb sau bulgar, cu toate că vorbeşte în limba sârbă sau bulgară şi trăieşte printre sârbi sau bulgari.
Musulmanul se numeşte turc, cu toate că nu ştie niciun cuvânt în limba turcă, sau pomac, catolicul se
numeşte latin sau pavlican. Chiar şi limba nu o mai numesc bulgară sau sârbă, ci simplu: „limba noastră sau
limba unui anumit loc”. Conform observaţiilor lui A.Hilferding, considerate de el însuşi încă incomplete,
situaţia dată nu se referă la greci. Acei puţini greci care au adoptat islamul sau catolicismul nu încetează să se
considere greci, ei menţin naţionalitatea lor, pe când sârbul şi bulgarul menţin naţionalitatea atâta timp cât
sunt ortodocşi; renunţând la ortodoxie ei încetează de a mai fi sârbi sau bulgari [1, p.115-117]. A.Hilferding
se referă şi la problema dreptului istoric şi supune criticii politica maghiară şi austriacă de a controla teritoriile pe care cândva le-a controlat coroana Sfântului Ştefan [1, p.137]. Autorul este profund convins că nicio
naţiune nu poate proclama dreptul istoric drept normă de conduită în relaţiile cu alte neamuri (племенам). În
acest sens, dreptul istoric conţine în sine minciuna şi discordia, el este suicid pentru popor. Referindu-se la
dreptul popoarelor la libera existenţă, A.Hilferding afirma că fiecare naționalitate are drepturi egale la existenţă şi dezvoltare nestingherită în cadrul granițelor sale. Acest drept reiese direct din însuși dreptul persoanei umane și la fel cum acest drept nu împiedică oamenii să difere unul de altul în ce priveşte abilitățile, forța,
fericirea, bogăția, la fel drepturile egale ale naționalităților admit diferența între ele, diferenţă care îşi are
originea în forța materială și morală, în talente, în situaţia favorabilă, în cantitatea de capital uman şi material
etc. [1, p.138].
Referindu-se la imensul spaţiu ocupat de lumea slavă în Europa de Est, A.Hilferding indică şi la existenţa
printre cele 80 de milioane de slavi a cca 2 milioane de albanezi, a cca 8 milioane de români şi a 5 milioane
de maghiari. Autorul sublinia legăturile indisolubile ale acestora cu lumea slavă. El punea la îndoială capacităţile acestora la dezvoltarea societăţii: „Cu ce principii originale, vitale, pot contribui românii, albanezii,
maghiarii la dezvoltarea omenirii?”. Reieşind din acestea, el propunea, în primul rând ungurilor, să-şi
„unească inimile” şi „munca lor” cu lumea slavă. Aceste rânduri erau scrise de A.Hilferding în noiembrie
1860 [1, p.90-91].
Concluzii
Alexandru F. Hilferding (Гильфердинг) (2(14).07.1831 – 20.06(2.07)1872), a fost unul dintre istoriciislavişti remarcabili din Rusia secolului al XIX-lea, care a realizat câteva călătorii pe teritoriile slavilor de la
sud de Dunăre aflaţi sub dominaţia Imperiului Otoman. În expunerea opiniilor sale despre locuitori, despre
populaţie, Alexandru F. Hilferding utiliza termenii popor, poporaţie, naţiune, naţionalitate, neam în calitate
de sinonime, de termeni interschimbabili, fără a face vreo deosebire calitativă a sensurilor exprimate de
aceştia. Un interes deosebit pentru noi prezintă şi înţelegerea de către autor a dihotomiei român/moldovean.
Scriind despre prezenţa altor popoare în componenţa armatei austriece pe timp de pace la mijlocul secolului
al XIX-lea, Alexandru F. Hilferding îi menţionează pe nemţi, italieni, români sau moldoveni (румынов или
молдаван) şi pe maghiari sau unguri (мадьяр или венгров). Aşadar, după cum autorul nu vedea în „maghiari
sau unguri” două popoare diferite, exact aşa şi în cazul „români sau moldoveni” Alexandru F. Hilferding nu
subînţelegea două popoare diferite.
Referindu-se la populaţia Bosniei de la mijlocul secolului al XIX-lea, Alexandru F. Hilferding scria că ea
este alcătuită, aşa cum se înţelege acolo, dar şi conform recunoaşterii oficiale, din trei popoare (три народа
– subl. A.G.), care aparţin aceluiaşi neam (племени) al sârbilor şi vorbesc aceeaşi limbă. Aceste popoare
sunt turcii, adică musulmanii, explică Alexandru F. Hilferding; latinii, numiţi altfel Krşteni sau dispreţuitor
şokţi (croat. šokci, sârb. шокци), adică catolicii, explica autorul; sârbii, numiţi altfel Rişteni, adică creştini,
sau dispreţuitor vlahi, adică ortodocşi (православные), explica el. Într-o notă de subsol Alexandru F.
Hilferding mai face o explicaţie, anume – că ortodocşii sunt numiţi de către catolici vlahi, iar musulmanii
alătură acest nume către creştinii-raiale de ambele confesiuni, de altfel, conchide autorul, se pare, prioritar,
de asemenea faţă de ortodocşi. În Herţegovina, mai afirma Alexandru F. Hilferding, catolicii îi mai numesc
dispreţuitor pe ortodocşi Kudrovi, poreclă pe care el nu a auzit-o în Bosnia.
Din toate acestea reiese limpede că pentru Alexandru F. Hilferding „poporul” din Bosnia era un colectiv
religios, identificarea locuitorilor făcându-se după criteriul credinţei sau al confesiunii religioase. Noţiunea
„popor” nu are un conţinut etnic, ci unul religios. Chiar şi în cazul sârbilor, denumirea etnică de sârbi s-a
transformat într-un termen echivalent cu termenul „creştin”.
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