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NICOLAE IORGA

E oare România un stat balcanic?

Prea adesea în vremea din urm\, România este etichetat\ drept «stat balcanic». Într-
o carte ap\rut\ de curând, un distins ziarist francez, dl. Maurice Pernot, analizând actu-
ala stare de lucruri în Europa de Sud-Est, se refer\ atât la Grecia, la Iugoslavia [i la Bul-
garia, cât [i la România1. La rândul lor, italienii aplic\ noul termen «Balcania»2 , f\r\ deose-
bire, tuturor  ]\rilor care au ]inut de Imperiul bizantin de odinioar\, atât celor de pe malul
drept cât [i celor de pe malul stâng al Dun\rii, ceea ce mi se pare o eroare, atât din punct
de vedere geografic, cât [i din punct de vedere istoric.

Str\duindu-m\ s\ îndrept aceste gre[ite p\reri, nici c\ gândesc s\ denigrez frumoasele
[i bogatele ]inuturi balcanice, ai c\ror locuitori sunt acum (în 1930) st\pânii unor state
neatârnate [i înfloritoare, oameni vrednici de neprecupe]it\ laud\, pentru felul cum au
îndurat ani îndelunga]i jugul turcesc, pentru b\rb\]ia cu care au ap\rat credin]a cre[tin\,
precum [i pentru nem\rginita dragoste ce poart\ locurilor de ba[tin\ ale neamului lor
n\scut într-o zodie f\r\ noroc. Dar între statul român [i statele întemeiate de urma[ii ele-
nilor [i slavilor, exist\ mari [i v\dite deosebiri.

Balcanii s-au aflat o vreme sub st\pânirea împ\ra]ilor Bizan]ului. Dup\ aceea c\peteni-
ile slave, atât ale bulgarilor cât [i cele ale sârbilor, n-au f\cut altceva decât s\ le urmeze
pilda. Sistemul de guvernare – de[i nu era centralizat, ci alc\tuit din colectivit\]i izolate,
aflate în permanent contact cu o putere central\ – a p\strat vechiul caracter imperial. În
Carpa]i, imperiul era absent; aici nu s-a statornicit nici o form\ de guvernare barbar\ care
s\ exercite o putere asem\n\toare cu aceea a Bizan]ului. Marile ora[e disp\ruser\, n-au
supravie]uit decât a[ez\rile rurale. }\ranii tr\iau în sate izolate, ce se bucurau de o
autonomie patriarhal\; doar conceptul de împ\rat conferea oarecare coeziune acestor
celule sociale r\zle]e. Atât [i nimic altceva. La vreme de r\zboi, un num\r de sate se orga-
nizau sub conducerea c\peteniilor lor. Dup\ câtva timp, una dintre aceste c\petenii deve-

1 Maurice Pernot, Balkans nouveaux, Paris, 1929.
2 Termenul Balcania (folosit pare-se pentru întåia oar\ în prefa]a lucr\rii Origine e evoluzione

storice delle nazioni balcaniche a lui Angelo Pernice, publicat\ la Milano în 1915) a fost ulte-
rior folosit în Enciclopedia Italian\, vol. V, Roma, 1949 [i în Grande 
Dizionario Enciclopedico, vol. II, Milano, 1955 etc., într-un sens mai larg, echivalent cu acela al
sintagmei spa]iu sud-est european.



11

nea domn (dominus), exercitând puterea [i având asupra supu[ilor o autoritate cvasi-
imperial\. Teritoriul st\pânit de el era «}ara româneasc\» în cel mai strict în]eles na]ional
al cuvântului, [i nu un stat balcanic [i nici o copie ambi]ioas\ a Imperiului Roman de
R\s\rit.

Din punct de vedere politic, aceste tr\s\turi reprezint\ deosebiri cum nu se poate mai
categorice. În Balcani, locul cârmuirii cre[tine a fost luat de ultima ipostaz\ a Romei, de
Roma musulman\ a turcilor. Vechiul sistem a fost p\strat de c\tre noii st\pânitori, f\r\
vreo schimbare esen]ial\. Pe malul stâng al Dun\rii, dup\ acceptarea suveranit\]ii turce[ti,
n-a fost întru nimic [tirbit\ deplina autonomie a domnilor Moldovei [i Valahiei. Au r\mas
[i mai departe aceia[i conduc\tori înzestra]i cu puteri egale cu cele ale împ\ra]ilor de
alt\dat\, ca [i cum lor le-ar fi fost l\sat\ coroana cezarilor bizantini, protectori ai Bisericii
r\s\ritene. Cei patru patriarhi (ai Antiohiei, Ierusalimului, Alexandriei [i Constantinopolului)
au lucrat sub obl\duirea [i prin bun\voin]a acestor capete încoronate ale ob[tii ortodoxe.
Turcii au ocupat doar cet\]ile de la Dun\re, care singure erau considerate a fi fost cucerite
de sultani. În l\untrul ]\rilor române[ti turcii n-aveau nici un amestec. Puterea suveran\
n-avea nici un drept, afar\ de acela de a acorda domnilor învestitura «prin gra]ia lui Dum-
nezeu» – niciodat\ prin gra]ia vreunui monarh muritor – [i acela de a primi un tribut anual.
La Buda au poruncit pa[ale, ceea ce nu s-a întâmplat niciodat\ în capitalele române[ti,
unde crucea s-a men]inut nestingherit\, în\l]ându-se deasupra vârfurilor edificiului politic.

Numero[i istoriografi – care nu se cade s\ fie confunda]i cu istoricii adev\ra]i – con-
tinu\ totu[i s\ vorbeasc\ despre cre[tinii din Balcani, români [i al]ii care cam în acela[i
timp au scuturat jugul otoman [i au dobândit libertatea, trecând cu vederea faptul c\, de-
a lungul celor cinci secole de vasalitate fa]\ de Roma sultanilor, libertatea românilor n-
a încetat nici o dat\ m\car un singur ceas.

Din punct de vedere geografic, Bulgaria a r\mas ast\zi unicul stat balcanic, întrucât
Iugoslavia se întinde pân\ la hotarul cu Italia, iar Grecia este un stat mediteranean; cât
prive[te Turcia european\, ea nu reprezint\ altceva decât o prelungire aproape neglija-
bil\ a unui stat asiatic.

■ Textul reprezint\ o prim\ traducere în limba român\ a ultimei forme din
limba englez\, rev\zut\ de autor, a primei p\r]i a conferin]ei sus]inute de Nicolae
Iorga la 17 februarie 1930 (conferin]\ intitulat\ ini]ial The Background of Roumanien His-
tory) la dejunul oferit în cinstea lui de corpul profesoral al Universit\]ii Western
Reserve din marele ora[ american Cleveland, pe care ilustrul nostru istoric avea
s\-l numeasc\ «a doua metropol\ a românilor».

Spre deosebire de celelalte teme abordate de Nicolae Iorga în cursul vizitei
sale în America (27 ianuarie – 20 martie 1930) str\lucita demonstra]ie [i argu-
mentele de neclintit – pe care, în aceast\ conferin]\, [i-a întemeiat r\spunsul cat-
egoric negativ la întrebarea «este oare România un stat balcanic?» – au suscitat
în Statele Unite un interes ie[it din comun nu numai în afara perimetrului univer-
sitar local, dar chiar [i la New York.

La 18 februarie, adic\ a doua zi dup\ conferin]\, Cleveland Press, unul dintre
cele mai r\spândite cotidiene din ora[, a publicat o dare de seam\ despre con-
ferin]\ în care eviden]iaz\ c\ «România nu este un stat balcanic, cum cred mul]i, deoarece
se deosebe[te de celelalte state din Peninsula Balcanic\». La 20 februarie, traducerea aces-
tei d\ri de seam\, avea s\ apar\ la loc de frunte pe prima pagin\ a cotidianului
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Din punct de vedere etnografic deosebirile nu sunt la fel de clare. Sunt vizibile în primul
rând puternice similitudini între diferitele na]ii. Ele au aceia[i str\mo[i traci, care au vie]uit
pe ambele maluri ale Dun\rii: ilirii îns\ n-au tr\it decât pe latura adriatic\ a peninsulei.
În preajma Pontului Euxin s-a exercitat pretutindeni aceea[i influen]\ greceasc\, s-a pro-
dus acela[i proces de romanizare a p\turilor populare [i de ocupa]ie de c\tre romani. De
asemenea, n\v\lirile slave au atins toate aceste na]ii.

La miaz\noapte de Dun\re sci]ii au exercitat, mai cu seam\ în Moldova, o tainic\ [i
durabil\ înrâurire asupra tracilor: de asemenea asupra ge]ilor [i asupra a[ez\rilor dacilor
din apusul Transilvaniei [i din ]inuturile muntoase. În ciuda coloniz\rii romane târzii, mai
întâi a p\storilor [i a agricultorilor, apoi a coloni[tilor lui Traian, aceast\ nou\ na]ie latin\
n-a fost prea expus\ domina]iei barbarilor, care, seto[i s\ afle comori mai bogate [i locuri
mai lesne de ap\rat, au p\r\sit iute aceste dealuri, precum [i p\durile [i mla[tinile de
aici, umblând dup\ o prad\ mai ac\t\rii. În Balcani limba latin\ nu s-a p\strat decât în
v\ile Pindului, pe litoralul apusean [i în câmpiile Tesaliei. În schimb, în Carpa]i, vechiu-
lui fond latin i-au fost ad\ugate cuvinte slave. De la Dun\re pân\ la mun]ii Beskizi, de la
Tisa la apus [i de la Nistru la r\s\rit, pân\ în ziua de azi întreg acest teritoriu este româ-
nesc.

Se pune deci întrebarea, de unde începe Peninsula Balcanic\? Spre a r\spunde aces-
tei întreb\ri poate fi util s\ facem o compara]ie cu celelalte dou\ peninsule ale Europei
meridionale. Spania începe de la Pirinei, iar prelungirile acestor mun]i c\tre miaz\zi nu
reprezint\ decât hotarele dintre diferitele provincii ale peninsulei. Italia purcede de la Alpi,
iar Apeninii nu sunt altceva decât coloana ei vertebral\. În cea de a treia peninsul\ din
sudul continentului, rolul Pirineilor [i al Alpilor nu revine Carpa]ilor, care str\bat Europa
Central\, leag\ Polonia cu Slovacia [i î[i îndreapt\ ramifica]iile c\tre apus, ci apar]ine acelui
masiv muntos care cu adev\rat face parte din aceast\ peninsul\, [i anume masivul cunos-
cut sub numele de Balcan (cuvânt turcesc care înseamn\ «munte»). Leg\tura Balcanilor
cu Carpa]ii fiind t\iat\ de Dun\re la Por]ile de Fier, mun]ii Rodopi sunt unica ramifica]ie

America, ziarul tuturor românilor din Statele Unite. La 24 februarie, tot pe prima
pagin\, acela[i cotidian avea s\ consacre conferin]ei o recenzie mai ampl\ [i mai
am\nun]it\, din care merit\ s\ amintim aici urm\toarea m\rturie deosebit de sem-
nificativ\: «La cererea conferen]iarului, pre[edintele comitetului na]ional (al românilor, n.n.)
arat\ pe o hart\, expus\ acolo din timp, teritoriul României [i liniile ce o despart de ]\rile balcanice».
M\rturia relev\, pe de o parte, grija pentru detalii [i seriozitatea cu care Iorga
urm\rea delimitarea României de statele balcanice, iar, pe de alt\ parte, preocu-
parea românilor americani de a se ap\ra de ponosul de a fi considera]i balcani-
ci de c\tre americanii de vi]\ sau de c\tre concet\]enii originari din Europa Occi-
dental\ sau Central\. De la sfâr[itul veacului trecut, adjectivul «balcanic» are cono-
ta]ii marcat peiorative, pe care lexicografii nu le înregistreaz\. O singur\ excep]ie
la noi: Dic]ionarul limbii române, tomul I, partea I, Bucure[ti 1913, p. 1753, la articolul
Balcanic… g\sim men]iunea: p.ext. (cu referire la starea de cultur\ mai înapoiat\ a popoarelor
din Balcani) – înapoiat, primitiv, necivilizat. Nici un alt dic]ionar român sau str\in nu con-
semneaz\ aceste conota]ii.

La începutul lunii aprilie, f\când dovad\ de rar discern\mânt, trimestrialul Rou-
mania. A Quarterly Review (caietul ianuarie-martie) – fondat de William Nelson Cromwell,
pre[edintele asocia]iei «Society of Friends of Roumania», [i redactat de Horia I.



c\tre miaz\zi a Balcanilor, în vreme ce lan]ul Pindului poate fi considerat c\ îndepline[te
rolul Apeninilor pe aceste meleaguri. Fiecare vale comunic\ cu toate celelalte. Datorit\
acestui ansamblu de mun]i, toate provinciile din regiunea Balcanilor [i a Pindului sunt
legate între ele: cât prive[te România, cu sarmaticele [esuri ale Moldovei deschise c\tre
nem\rginitele întinderi ale Rusiei [i spre grânarele Valahiei ce coboar\ spre Dun\re, ea
reprezint\ în mod cert o entitate categoric distinct\.

Traducere [i prezentare de Ioan COM{A
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Babe[ – desprinde din stenograma conferin]ei lui Iorga acea parte care l\mure[te
concludent de ce România nu este un stat balcanic [i o public\ integral sub titlul
Is Roumania a Balkan State?

În presa din ]ar\, conferin]a n-a fost amintit\ decât la 9 aprilie, de un unic
ziar bucure[tean – Neamul românesc, al c\rui director era N. Iorga – care a repro-
dus dup\ America traducerea d\rii de seam\ ap\rute ini]ial în Cleveland Press. 

De[i în 1932 textul publicat în 1930 de revista newyorkez\ Roumania a v\zut
lumina tiparului la Bucure[ti în culegerea intitulat\ N. Iorga. My American Lectures (în
care figureaz\ la pp. 155-158), nimeni nu s-a gr\bit s\ traduc\ în român\ acest
op de permanent\ actualitate. Reticen]a nu este inexplicabil\. Cheia ne este ofe-
rit\, poate, de faptul c\ Iorga a g\sit de cuviin]\ ca în My American Lectures s\ opereze
o notabil\ amplificare [i remaniere a textului celui de al doilea paragraf, a[a cum
ap\ruse în revista newyorkez\, modific\ri dictate de importante considera]ii con-
juncturale de politic\ extern\ [i nu numai. Exagerate preocup\ri de a nu jigni [i
de a menaja posibile susceptibilit\]i clarific\ ra]iunile care, de-a lungul a [apte decenii,
i-au determinat pe cei care vor fi luat cuno[tin]\ de demonstra]ia [i argumentele
lui Iorga privind pozi]ia României în Balcani s\ ezite nu numai s\ le popularizeze,
dar m\car s\ se refere la ele. Aceste ra]iuni par ast\zi discutabile.
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VICTOR PAPACOSTEA

Balcania

Balcania este un termen de factur\ – [i poate chiar de origin\ – mazzinian\1. A cir-
culat în coresponden]a conspiratorilor, între anii 1848-1877. El rezuma, pe atunci, o
întreag\ concep]ie politic\. Prin magia lui, agen]ii liberalismului romantic sperau s\ real-
izeze o sfor]are colectiv\ [i simultan\ a popoarelor din Peninsul\ împotriva sultanului.
Dup\ lupt\, Balcania [i-ar fi prelungit sugestia; popoarele eliberate ar fi r\mas înfr\]ite
pe anume temeiuri suflete[ti, etnice, politice [i economice. Dealtfel, ideia unei confed-
era]ii a popoarelor din Peninsul\, la care ne-am fi ad\ogat [i noi Românii, este mult mai
veche; în vremea revolu]iei franceze a predicat-o poetul tesalian Riga Fereul2.

Azi ideia este din nou în aer. Aproape în toate statele balcanice s’au produs reac]iuni
împotriva st\rilor de învr\jbire cari apas\ via]a popoarelor. S’au ]inut numeroase con-
ferin]e inter-balcanice [i s’a lucrat pentru apropiere [i cooperare. S’au pus bazele unor
camere comune de comer], industrie [i agricultur\, s’au proectat tarife preferen]iale inter-
balcanice, conven]ii sanitare, [i se vorbe[te de o desvoltare «în comun» a c\ilor de comu-
nica]ii, terestre, maritime [i aeriene. De curând, În]elegerea balcanic\ a dat o nou\ dovad\
de vitalitate, iar în Bulgaria, stat dominat înc\ de porniri revan[arde, o parte din person-
alul politic s’a manifestat public pentru reîntoarcerea c\tre «amici]iile seculare».

Obi[nui]i cu crea]iile [ubrede sau artificiale ale cabinetelor diplomatice, mul]i privesc
cu scepticism aceste lucr\ri. S’ar p\rea c\ nici spiritul vremii nu prea este prielnic ideii
de asociere a popoarelor. {i totu[i – progresele realizate, dispozi]ia [i atmosfera gener-
al\, ne face s\ credem c\, în Balcani, ideia aceasta va putea avea o evolu]ie cu totul
deosebit\. Realit\]ile geopolitice, interesele economice, tradi]ii istorice comune [i mari
afinit\]i de ordin etnic – toate vor concura pentru a o impune.

Dealtfel, cu mici intervale de separa]ie, popoarele balcanice au tr\it
aproape întotdeauna laolalt\. Sub forma domina]iunii macedonene, romane, bizan-
tine sau turce[ti – aceste realit\]i au impus lumei balcanice, aproape totdeauna, ritmul
unei respira]ii unitare. Ori de câte ori aceste sisteme politice unificatoare sl\beau, Penin-

* Text ap\rut în revista Libertatea, 1936.
1 Vezi Al. Marcu, Conspiratori [i conspira]ii în epoca Rena[terii politice a României.

Tot acolo citatele din Mazzini [i din r\spunsul lui Dim. Br\tianu.
2 În reluarea acestor ini]iative azi, cercurile ateniene au avut un rol foarte activ.
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sula rec\dea în anarhie. Tendin]ele particulariste ofereau atunci aspecte de total\ n\ruire;
dar reac]ia unificatoare venea f\r\ întârziere, dorit\, chemat\ de toat\ lumea. Faza bizan-
tin\ premerg\toare n\v\lirei turce[ti este tipic\ în aceast\ privin]\; c\derea sub o putere
capabil\ s\ creeze o disciplin\ colectiv\ în rândul popoarelor din Peninsul\ a fost o nece-
sitate a acelui timp. Mahomed al II-lea, cuceritorul Constantinopolului va r\mâne în isto-
rie prin puterea de p\trundere de care a dat dovad\ în aceast\ privin]\. El a sim]it cel
dintâi, în pragul vremurilor moderne, necesitatea acelei mari unit\]i pontice [i dun\rene,
capabil\ a rezista [i asalturilor apusene [i celor ce se preg\teau la r\s\rit. Aceast\ idee
a inspirat întregul s\u program de cucerire [i organizare. Pentru acelea[i nevoi de paci-
ficare el a extins autoritatea patriarhilor ecumenici – care ajunsese a nu se mai exercita
decât în grupul redus al Romeilor – asupra tuturor popoarelor cre[tine din Peninsul\,
punând astfel temelia unei mari societ\]i cre[tine a c\rei coeziune [i unitate s’a men]inut
veacuri întregi. Dar brutalitatea regimului turcesc, decaden]a lui pretimpurie, iar mai târz-
iu aservirea Patriarhiei c\tre interesele de ras\ ale elenismului, au dus la ruin\ aceast\
a[ezare. Veacul al XIX-lea – principiul na]ionalit\]ilor – a dat lovitura mortal\ acestui sis-
tem politic dovedit sub misiunea sa. Vechiul particularism a reap\rut în forma explosiv\
a revolu]iilor na]ionale; o lupt\ pe via]\ [i pe moarte s’a desl\n]uit între supu[i [i tirani.

Toat\ lumea european\ a privit cu simpatie – cum era [i firesc – lupta popoarelor
balcanice pentru eliberare, dar pu]ini [i-au dat seama de perspectivele grave pe care le
deschidea desfiin]area Imperiului otoman. Într’adev\r, dou\ mari primejdii încep a
amenin]a via]a Peninsulei, înainte ca lan]urile care robeau popoarele s\ fi c\zut:

Prima primejdie venea din interferen]ele etnice ce s’au produs în decursul veacurilor
de convie]uire; datorit\ lor p\rea imposibil\ o delimitare de frontiere care s\ împace în
mod absolut popoarele ce se separau. Ce a însemnat [i ce înseamn\ aceast\ imposibil-
itate, o pot spune acei cari au urm\rit studiile înv\]atului iugoslav Jovan Cvijic´3: Penin-
sula Balcanic\ înf\]i[eaz\ unul dintre cele mai variate aspecte etnice, nu numai din Europa,
dar de pe întregul glob. Triburi albaneze, aromâne[ti [i slave pân\ în inima Greciei, expan-
siune greac\ asupra Epirului, Traciei [i Macedoniei pân\ în Albania meridional\ [i dealun-
gul tuturor coastelor, înfiltr\ri bulgare în Dobrogea [i mase române[ti compacte pân\ în
v\ile Balcanilor [i pân\ în centrul Serbiei Vechi – iat\ câteva numai din aspectele amal-
gamului etnic pe care îl con]ine Peninsula. Sunt unele regiuni, cum ar fi Epirul [i Mace-
donia, în care g\se[ti al\turi unele de altele, sate slave, grece[ti, române[ti, albaneze[ti
[i turce[ti. Nu este de mirare c\ în Banovina Vardarului, Macedonia, Epir, etc. – amestecul
este atât de intens încât persist\ fenomenul cunoscut sub numele de bilinguism.

În toat\ Peninsula, se poate spune, sunt doar câteva regiuni muntoas – Peloponezul,
Mun]ii Albaniei sau Pindului – în care s’a mai p\strat vechiul tip grec, ilir sau tra-
coroman. Aceast\ mare confuzie etnic\ a d\inuit în Peninsula Balcanic\ în toate vre-
murile. Datele ei istorice nu pot fi enumerate în cadrul acestui articol; pe terenul linguisticei
comparate, ele pot fi urm\rite în lucr\rile unui Sandfeld, Capidan etc. Minunat\ pentru a
demonstra aceast\ veche promiscuitate etnic\ a Peninsulei ni s’a p\rut caracterizarea pe

3 Jovan Cvijic´, La Péninsule Balkanique.
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care o cronic\ bizantin\ o d\ voevodului Vanco, care a ocupat ora[ul Arta la anul 1400:
«era de neam Serbo-arvanitobulgaro-vlah».

A doua primejdie era înc\ [i mai grav\. Ea decurgea din tendin]ele imperialiste a
unora dintre marile puteri, care se pref\ceau c\ lupt\ pentru eliberarea popoarelor sub-
jugate, dar care în realitate urm\reau împ\r]irea Peninsulei în zone de influen]\, asemeni
concesiunilor din continentele de culoare. În deosebi Rusia [i Austria au tr\dat aproape
dela început un formidabil apetit anexionist. Una vroia Dun\rea, Marea Neagr\ [i Con-
stantinopolul, cealalt\ Salonicul [i ]\rmul egeean. Între altele, deschiderea mo[tenirei
turce[ti s’a amânat, mult\ vreme, [i datorit\ acestor dou\ primejdii.

Pentru evitarea lor, mazzinienii au comb\tut ideia separatismului total. Trecând peste
ideile dominante ale veacului, ei s’au gândit la înlocuirea sistemului otoman, îndat\ dup\
desfiin]area lui, cu o form\ politic\ care s\ asigure, pe plan economic [i militar – cu respec-
tul ideei de stat na]ional – acea unitate pontic\ [i dun\rean\ pe care o întrez\rise cucer-
itorul otoman la 1453. De aceea, o dat\ cu ideia libert\]ii na]ionale, ei propov\duiau [i
ideia solidarit\]ii balcanice în fa]a marilor puteri cari manifestaser\ tendin]i imperialiste.
Mazzini însu[i repro[a Englezilor pe la 1855 c\ nu  ajut\ popoarele balcanice, «...s\
alc\tuiasc\ uni]i, o mare confedera]ie, sustr\gându-i astfel influen]ei ruse[ti,
ajutându-i s\ ob]in\ acea existen]\ pe care zadarnic o sperau dela Rusia;
s\ ridice în fa]a Împ\r\]iei moscovite un z\gaz viu, de tinere Na]iuni aso-
ciate». Nu trebue s\ cread\ nimeni c\ aceasta ar fi însemnat o amendare sau o atin-
gere cât de mic\ adus\ ideii na]ionale în esen]a ei spiritual\; dimpotriv\, prin realizarea
acelei confedera]iuni, popoarele balcanice î[i ap\rau [i garantau, în m\sura cea mai deplin\,
integritatea suveranit\]ii lor na]ionale împotriva statelor acaparatoare, dela Apus ca [i dela
R\s\rit. Între mazzinienii convin[i a fost, dup\ cum se [tie, [i Dimitrie Br\tianu, care, în
numele Comitetului Na]ional Român, a r\spuns la 11 Septembrie 1851 la apelul
Comitetului central democratic european. În apelul lui Mazzini st\ scris: «Podul
lui Traian are acum numai câte un stâlp pe amândou\ ]\rmurile Dun\rii; este simbolul
st\rii de ast\zi. Trebue ca cu mâinile voastre s\-i pune]i arcuri noui; aceasta este dato-
ria voastr\ pentru viitor». La care Br\tianu r\spundea: «Românul nu va în[ela
n\dejdile pe care democra]ia [i le-a pus în el; noile bol]i ale podului lui
Traian le-am înfipt în p\mânt... [i podul sfin]ii alian]e a popoarelor se va
ar\ta str\lucitor de frumuse]e [i t\rie... Fi-va acest pod simbolul marei
înfr\]iri europene...». {i pentru a câ[tiga încrederea popoarelor, Br\tianu ]inea s\
precizeze: «Vecinii no[tri s\ fie f\r\ grij\, Confedera]ia dun\rean\, ori dac\ se prefer\,
sfânta alian]\ a popoarelor dela Dun\re, nu va fi o societate universal\, un consor]iu al
tuturor bunurilor. În asocia]ia noastr\ fiecare asociat va continua s\ se bucure de libera
dispunere de averea sa [i nu va fi angajat decât cu o parte a sa. Fiecare î[i va p\stra indi-
vidualitatea [i ac]iunea». Apoi c\tre încheere: «Nu v\ fie fric\ fra]ilor; ]arul [i
împ\ratul austriac nu ne mai pot în[ela: le-am smuls masca». Eminescu4,
creiatorul doctrinei na]ionaliste, s’a declarat [i el partizanul regrup\rii popoarelor balcanice,
pentru a se evita astfel mandatul vreunei mari puteri – în spe]\ al Austro-Ungariei care
se oferea necontenit. Fiindc\ propaganda austriac\ în acest sens se înte]ise, Eminescu
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a sim]it pericolul [i a reac]ionat. El a scris un foarte frumos articol intitulat Planul unei
confedera]iuni balcanice.

Ziarul austriac «Post», exploatând cu rea credin]\ tema c\ «micile state din Penin-
sula Balcanic\ e[ite din letargia în care le ]ine domnia turceasc\ ar forma prin rivalit\]ile
lor politice na]ionale [i religioase un pericol mult mai mare pentru lini[tea Europei decât
letargia acestor provincii produs\ prin ap\sarea semilunei» propunea confederarea lor
sub mandatul Austriei; tot odat\ numitul oficios propunea s\ se lase Rusiei – pentru a o
împ\ca  – posibilitatea de a cuceri Constantinopolul, [i drumul deschis c\tre alte mari
compensa]ii în Asia.

R\spunsul lui Eminescu are o viguroas\ ]inut\ polemic\. Referindu-se la situa]ia de
stat clientelar Austriei – stare c\tre care lunecasem deja din teama, desigur legitim\, de
Ru[i – el spune: «Robia economic\ a noastr\ [i a Orientului întreg, suprema]ia culturii
extrafine din Buda Pesta [i Viena, poate fi visul diploma]ilor dela «Post», dar exemplul
României ar trebui întip\rit în mintea popoarelor de peste Dun\re; ar trebui s\ li se spun\
c\ protectoratul Austriei este echivalent cu s\r\cirea, cu stoarcerea popula]iunilor prin
agen]i economici f\r\ patrie, [i c\ acelea (popoarele balcanice) n’ar forma decât terenul
de nutri]iune al desvoltatelor sisteme intestinale dela bursa din Viena». Continuând pe
un ton din ce în ce mai vehement, Eminescu respinge cu indignare ideia mandatelor [i
ajunge la concluzia unei confedera]ii independente, întemeiat\ pe o politic\ comer-
cial\ protec]ionist\, «sub protectoratul s\u propriu [i al nim\nui altcuiva».
Totodat\, Eminescu socoate c\ aceasta este forma de organizare care «con]ine în sine
sâmburi de dezvoltare adev\rat\». Iat\ cum Eminescu, de[i dominat de ideolo-
gia na]ionalist\, [i creator de geniu în acest domeniu — a în]eles printre cei dintâi în Româ-
nia aceast\ necesitate [i s’a p\truns de tot sensul marilor comandamente geo-politice,
economice, etnice [i istorice cari impun ideia unei asocia]ii a popoarelor din Peninsul\.

Dreptul de autodeterminare al popoarelor a fost satisf\cut în ultima sut\ de ani în
mod aproape absolut. Cel pu]in în Europa. S’a rupt Banatul în dou\, Macedonia în trei –
pentruca linia de demarca]iune între statele respective s\ urm\reasc\ cât mai exact lim-
itele etnice. La Fiume frontiera evoluiaz\ în mod irepro[abil printre cartiere [i str\zi, alegân-
du-le pe cele italiene de cele iugoslave... (S’au produs fire[te [i unele nedrept\]i; aceea
a Banatului nu este singura) .

Când a ap\rut noua hart\ a continentului nostru, unii publici[ti de peste ocean au
reluat atacurile împotriva particularismului statal european. S’a vorbit atunci de «atom-
ismul» care împinge la anarhie [i ruin\ civiliza]ia b\trânului continent. Criticele n’au fost
luate îns\ în seam\ de oamenii de stat din Europa. Este drept c\ multe din ele erau lip-
site de cunoa[terea exact\ a particularit\]ilor de ordin etnic, istoric, geografic [i economic
pe care le prezint\ continentul nostru. Ast\zi îns\ trebue s\ recunoa[tem c\ unele din
criticele rostite atunci î[i g\sesc o crud\ îndrept\]ire. S\ recunoa[tem, c\ aplicarea
integral\, pân\ la ultimele consecin]e, a dreptului de autodeterminare, obliga
— pentru anumite considerente de ordin economic [i geopolitic — la o
modificare a vechii concep]ii despre frontiere.

4 Mihail Eminescu, Opere complete, ed. A. C. Cuza.
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Sistemul frontierelor absolute – adev\rate ziduri chineze[ti – suportabile pentru via]a

economic\ a marilor imperii, constitue o absurditate în f\r\mi]area de ast\zi. Este p\cat

c\ acest lucru nu a fost în]eles la vreme de cârmuitorii popoarelor europene. Ei au uitat

c\ oamenii nu vor putea tr\i [i în «atomismul» creiat de autodeterminare, [i cu vechiul

sistem al frontierelor înalte [i ermetice. De aci marea contradic]ie a vremei noastre: con-

tradic]ia între etnic [i economic; între unitatea etnic\ [i diversitatea econom-

ic\ indispensabil\ vie]ii. Prin «atomismul» statal european, s’a ajuns la violentarea acelui

neiert\tor determinism geografic a c\rui sensibilitate economic\ [i politic\ a reac]ionat.

De aci, în primul rând, starea de nevroz\ general\.

Nevoia concentr\rii a început s\ se simt\ acum din nou. În cabinetele diplomat-

ice ideia câ[tig\ teren; în curând ea se va impune. Popoarele mici trebuie s\ fie atente.

S\ nu piard\ iar\[i, ceeace au câ[tigat dup\ atâta a[teptare [i cu atâtea jertfe. C\ci, încu-

rajat de noul curent de gândire, spectrul marilor imperialisme a reap\rut la toate punctele

cardinale. Cei interesa]i vor încerca, fluturând necesitatea concentr\rii economice, s\ reîn-

vie despotismul – a[a cum Austria de alt\dat\, însu[indu-[i federalismul mazzinian, a

c\utat s\ înglobeze în hotarele ei popoarele balcanice. Nu este vreme de pierdut. S\

opunem puterilor necurate ale trecutului, cetatea natural\ a unei mari unit\]i geografice.

Dac\ este vorba s\ intr\m, pe viitor, într’o asocia]ie de state – s’o prefer\m pe aceea a

Peninsulei. Pe aceasta a f\cut-o Dumnezeu. În cadrul ei popoarele î[i vor p\stra neatins\

organiza]ia statal\ na]ional\. România va putea relua acel mare oficiu – în slujba uman-

it\]ii sudesteuropene – pe care l-a mai avut [i alt\dat\, dar nu în condi]iuni atât de priel-

nice.

S\ organiz\m deci – mic[orând cât mai mult cu putin]\ rigorismul frontierelor inter-

mediare – acea mare solidaritate balcanic\ menit\ a împiedica rena[terea imperiilor aca-

paratoare. S\ organiz\m Confedera]ia – a[a cum au v\zut-o Dimitrie Br\tianu [i

Eminescu – împotriva tiraniei ce d\ ocol caselor noastre.
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«R\spândite în întregul orient ortodox, 
ca un însemn de omagiu adus marilor
l\ca[uri de închin\ciune, s\biile lui 
Constantin Brâncoveanu au fost cu
deosebire s\bii de parad\. Iubitor de
alaiuri, de fast, domnitorul a imprimat
întregii recuzite cavalere[ti str\lucirea
artei de curte.» 
(Vasile Dr\gu], Arta Brâncoveneasc\)

La pagina 9
«Decora]ia de tip oriental în [tuc 
a fost familiar\ edificiilor civile 
din }ara Româneasc\ în a doua
jum\tate a secolului al XVII-lea. 
La Biserica Fundenii Doamnei ea invadeaz\
fa]adele îmbr\cându-le cu o adev\rat\
horbot\ de poveste, 
în care s-au închipuit palate, havuzuri,
mese cu fructe, flori. Executat\ în
1699, aceast\ decora]ie de o singular\
frumuse]e s-a p\strat aproape intact\
pe fa]ada sudic\ a monumentului.»

▲

▲
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ALEXANDRU PALEOLOGU

Balcanicul Socrate [i socraticul Caragiale

Pe tema balcanismului, în Europa se vorbe[te acum mai ales în leg\tur\ cu criza din
Iugoslavia. Ideea care a însp\imântat Occidentul a fost «butoiul cu pulbere din Balcani»,
instabilitatea din zon\, balcanicul ca provocator de criz\. S-a coborât în istorie pân\ la
povestea atentatului de la Sarajevo, care a dus la declan[area primului r\zboi mondial.
Balcanii sunt percepu]i ca o zon\ insuficient european\, o Europ\ de grad secund, dac\
nu [i mai r\u, turcit\, amestecat\ cu tot felul de fermen]i levantini, o lume care nu ofer\
garan]ii [i pe care nu po]i conta nici în privin]a stabilit\]ii, nici a angajamentelor. Cam
aceasta este psihologia occidental\ [i chiar a noastr\, privind acest subiect. 

Noi, românii, ne credem balcanici f\r\ s\ fim, [i tot noi ne lep\d\m de balcanism,
considerându-l ghiuleaua de picior care ne trage în jos, nepermi]ându-ne s\ fim «inte-
grabili» în Europa. E o gre[eal\ foarte mare pe care o s\vâr[im cu to]ii. Cred c\ acest fel
de a judeca lucrurile este lipsit de r\bdare, de luciditate [i de o privire întreag\ asupra
unui fenomen de o mare vechime [i cuprindere, atât în ordinea intelectual\ [i spiritual\,
cât [i în cea a civiliza]iei. Cât am fost în Fran]a, am tot insistat asupra acestei chestiuni
prin articole [i conferin]e. Era perioada când criza iugoslav\ era perceput\ ca un morb
periculos [i i se ata[a conota]ia de insuficient\ asumare, în aceast\ zon\, a tradi]iilor occi-
dentale [i europene. Mi se pare curios s\ se omit\ c\, oricum am lua-o, Socrate, Platon
[i Aristotel erau ni[te balcanici. Se poate spune c\ balcanismul e un concept mai recent.
Nu e recent. Ori e legat de zona geografic\ [i de lumea care o populeaz\, [i atunci se
refer\ la toat\ durata istoriei cunoscute pân\ acum, ori, dac\ e un fenomen local [i efe-
mer, atunci nu poate fi inerent unei anumite structuri. E vorba de o confuzie. E adev\rat
c\ civiliza]iile Antichit\]ii – elenic\, alexandrin\ [i roman\, care au ocupat o parte din con-
tinentul nostru [i zonele circummediteraneene – nu erau înc\ europene. Europa începe
s\ fie privit\ ca un continent cu particularit\]i creatoare importante o dat\ cu cre[tinis-
mul. Dar printre fermen]ii civiliza]iei europene au fost nu numai Socrate, Platon [i Aris-
totel, ci [i Euclid, cu geometria lui, [i arhitectura greceasc\ [i tragedia greac\, temeiuri
indiscutabile ale civiliza]iei europene, care sunt evident balcanice. 

Ast\zi, lumea balcanic\ nu mai e aceea[i care a fost în Antichitate [i grecii de acum
nu sunt la fel cu elenii din Antichitate. E iar\[i o afirma]ie gratuit\, fiindc\ nic\ieri o pop-
ula]ie nu r\mâne omogen\ timp de milenii ci sufer\ tot felul de metamorfoze, de muta]ii
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[.a.m.d. Dar c\ exist\ ceva peren, o esen]\ care nu a suferit nici o cezur\, din Antichi-
tate pân\ ast\zi, e un lucru limpede. Cine vrea s\ în]eleag\ bine continuitatea lumii elenice
ca lume balcanic\, n-are decât s\ fac\ ni[te compara]ii. Citindu-l pe Tucidide [i o serie
de alte surse, care nu se pot integra sub aceea[i spe]\, dar care sunt tot relat\ri de via]\
politic\ a peninsulei, suntem frapa]i de o mare similitudine. Pot invoca un text celebru
acum [aptezeci de ani, apreciat de critica româneasc\ din acea vreme (în special de
C\linescu [i Zarifopol), o nuvel\ de Teodor Scor]escu, Popi, a c\rei ac]iune se petrece
la Atena în 1924, în contextul c\derii guvernului Gounaris, al judec\rii [i spânzur\rii
mini[trilor, al r\sturn\rii monarhiei [i ascensiunii lui Venizelos. Atunci se declan[eaz\ o
mic\ intrig\ foarte amuzant\, cu un român ajuns acolo din întâmplare [i implicat într-o
aventur\ galant\. Lumea era împ\r]it\ în venizeli[ti [i constantini[ti, disputele dintre ei
ducându-se în pia]a public\ [i prin cafenele. Unii beau uzo, ceilal]i, alt\ b\utur\, ceea ce
constituia semnul unei distinc]ii politice. Conflictele amuzante din aceast\ poveste sunt
de confruntat cu pasaje din Tucidide, unde e vorba de întâmpl\rile, contesta]iile [i eveni-
mentele politice din timpul r\zboiului peloponesiac. Se poate vedea c\ e acela[i climat. 

Se va spune c\ e inven]ia unui scriitor român care a construit, pe reminiscen]e antice
privite parodic, o schi]\ amuzant\. E adev\rat, dar lucrurile acestea n-ar fi plauzibile [i
acceptabile f\r\ un temei, incon[tient poate, dar raportabil la ceva stabil. În lipsa lui, toate
acestea ar r\mâne ni[te considera]iuni futile. Dar noi românii trebuie s\ abord\m tema
cu toat\ seriozitatea [i r\spunderea. Când exista înc\ o distinc]ie destul de tran[ant\ între
românii din Transilvania [i reg\]eni, cei dintâi îi percepeau pe ceilal]i ca apar]inând unei
lumi levantine, frivole [i nesigure. Reg\]enii îi considerau pe transilv\neni spirite cezaro-
cr\ie[ti, pu]in rigide, pu]in aulice, lipsite oarecum de sim]ul relativit\]ii [i al umorului, de
ambiguit\]ile fecunde pe care le avea lumea balcanic\ a vechiului regat. Erau lucruri explic-
abile [i fatale atunci. Tot fatal\ a fost [i rezolvarea lor în timp. Dar de atunci a r\mas ideea
c\, din p\cate, suntem balcanici [i c\ trebuie s\ ne vindec\m sau m\car s\ ascundem
aceast\ tar\. Nu putem s\ nu remarc\m [i o foarte mare afinitate între noi [i italieni, span-
ioli sau chiar ru[i (cât e de mare Rusia, are [i zone care apar]in spiritului de care vorbesc).
Nu putem s\ nu observ\m asta, cum nu putem accepta teza cu totul pueril\ [i diminu-
ant\ a lui Milan Kundera, care spune c\ Europa se opre[te la arcul carpatin, sau la teo-
ria lui Samuel Huntington, pentru care lumea european\ este numai cea catolic\ [i protes-
tant\, restul fiind asiatism sau altceva. Asta e o eroare, fiindc\ aparenta inarticulare [i
neangrenare corect\ la valorile, stilul [i civiliza]ia occidental\ nu sunt legate de ortodox-
ie. Spania [i Italia sunt catolice dar au mari afinit\]i [i interferen]e istorice indiscutabile,
în anumite zone, cu aceast\ lume, considerat\ grosso modo drept balcanic\. Pe lâng\
corectura pe care aceste observa]ii o aduc prejudec\]ii anti-balcanice, trebuie s\ mai
remarc\m un lucru foarte evident: nu suntem balcanici, pentru c\ ne situ\m la nord de
Dun\re, dar am avut în istoria noastr\, în special în Valahia, permanente [i importante
influen]e balcanice (unele cu efect formativ). În literatur\, de exemplu, ele merg pe un
lan] care-l precede mult pe Anton Pann. Dac\ ar fi totu[i s\ pornim de la el, am spune
c\ l-au urmat Filimon, Ion Ghica, Caragiale tat\l, Caragiale fiul, Arghezi, Ion Barbu. Apoi
a ap\rut o asumare oarecum sfid\toare a balcanismului, perceperea sa ca un aport poz-
itiv [i creator. Acest lucru s-a întâmplat cu Panait Istrati, Eugen Barbu, F\nu[ Neagu [i
al]ii. E o linie extraordinar de fecund\, de bogat\, cu pigment viu [i condimentat. Ar fi
lamentabil dac\ ne-am lep\da de ea sau dac\ n-am [ti s\ ne-o asum\m ca fiind a noas-
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tr\. {i totu[i exist\ oameni care-l resping, de pild\, pe Caragiale. M\ refer la faimoasa
tez\ a lui N. Davidescu – «Caragiale, ultimul ocupant fanariot». Exist\ [i ast\zi anti-cara-
giali[ti care detest\ sim]ul critic [i râsul, agela[ti care consider\ umorul drept ceva clan-
destin [i indecent. Numai c\ lucrurile acestea sunt mult mai complexe [i importante decât
le v\d ei. Eu cred despre Caragiale c\ e un spirit eminamente socratic. Dac\ ne uit\m
bine la structura pieselor [i a schi]elor, vedem c\ seam\n\ cu dialogul socratic. Chiar [i
stilul interpelativ, în agora, în pia]a public\, este socratic. Pe de alt\ parte, despre Cara-
giale nu se poate accepta teza c\ n-ar fi un autor absolut reprezentativ, cuprinz\tor [i ire-
cuzabil, una din cele mai elocvente manifest\ri ale geniului românesc. Nu to]i îns\ îl con-
sider\ astfel, un exemplu fiind Constantin Noica. Dar nici noicienii nu sunt atât de fideli,
încât s\ adopte, la rându-le, aceast\ tez\ a lui Noica.

Fiindc\ am vorbit de ortodoxie, voi mai spune c\ balcanismul nostru trebuie exon-
erat de acuza care i se aduce prin asocierea, improprie, cu ortodoxia. Într-adev\r, cre[tin-
ismul din lumea balcanic\ este preponderent ortodox, iar ortodoxia apare în ochii occi-
dentalilor drept ceva inasimilabil tradi]iei europene, ceea ce iar\[i este fals. Nu ortodox-
ia a ]inut România în loc, nel\sând-o s\ se integreze firesc în lumea european\ (dup\
cum nici influen]ele balcanice n-au fost cauza), ci separa]ia [i domina]ia impus\ de Imperi-
ul otoman. Stilul de existen]\ oriental, muzica turceasc\, meterhaneaua [i chiar pre-
cump\nirea limbii neogrece[ti [i a stilului fanariot apar ca inasimilabile [i contraveniente
stilului occidental. Toate acestea au fost îns\ un acoper\mânt, o îmbr\c\minte pe care
societatea româneasc\ a preluat-o din cauza ocupa]iei otomane. În realitate, tinerii boieri
[i principi educa]i la Constantinopol c\p\tau o înv\]\tur\ cosmopolit\ [i de puternic\ influ-
en]\ occidental\ (în special francez\). S\ nu uit\m c\, de fapt, limba francez\ a început
s-o înlocuiasc\ în societatea româneasc\ pe cea greceasc\ chiar în timpul fanario]ilor
(aici a contribuit evident [i influen]a rus\ care s-a produs într-un mod interferent). Per-
sonajul lui Sadoveanu, Alecu Russet, un tân\r ostatec de rang înalt, crescut în lumea cos-
mopolit\ de la Constantinopol, este, în sensul acesta, un prototip. Dup\ mine, cazul e
definitoriu [i reprezentativ pentru ce a însemnat elita româneasc\ pân\ la un moment
dat, adic\ pân\ dup\ cel de-al doilea r\zboi mondial. E adev\rat c\ lumea asculta muzic\
l\ut\reasc\ [i meterhaneaua, dar nu-i mai pu]in adev\rat c\ se asculta [i Mozart, cum
se asculta [i la Viena. E de ajuns s\ citim memorii sau documente istorice pentru a ne
l\muri. Inconcordan]a stilistic\ exterioar\ a fost tributul pl\tit pentru faptul c\ estul euro-
pean a fost, [i atunci, o zon\ negociabil\ pentru marile puteri, începând cu Francisc I,
care a încheiat cu Soliman un tratat ce acorda turcilor influen]\ asupra M\rii Mediterane
[i sud-estului european. De atunci a pornit aceast\ abandonare a estului continentului –
întâi a p\r]ii lui sudice, iar apoi [i a zonelor mai nordice, a Poloniei de pild\. Efectele acelui
tratat n-au fost imediate, dar s-au v\zut în timp. Secolele XVI [i XVII n-au fost atât de
turcite, stilul de existen]\ nu era înc\ acela al caftanelor [i al sugiucului. Lucrurile s-au
coroborat [i cu descoperirea Americii, care a f\cut s\ scad\ importan]a drumurilor com-
erciale spre Extremul Orient, ce treceau prin zona noastr\. Dup\ eliberarea Vienei de c\tre
Eugeniu de Savoia, turcii au avut, în compensa]ie, mân\ liber\ în Principate, cu prerog-
ativa numirii domnilor care nu erau, de fapt, decât un fel de prefec]i cu anumite faste
monarhice. Ordinea dinastic\ a devenit mai mult decât aproximativ\ [i, lucru înc\ [i mai
grav, au fost desfiin]ate moneda [i armata. Acestea au fost efectele perpetuei abandon\ri
a estului european [i cauza r\mânerii noastre în urm\ [i nicidecum ortodoxia, o tradi]ie
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eminamente european\, raportabil\ la sfin]ii p\rin]i greci care, istoric vorbind, dau o lit-
eratur\ uluitoare (sunt unii pe care, citindu-i, ai impresia c\ te afli în plin Proust). Se poate
observa c\, atunci când am sc\pat de domina]ia otoman\, s-a recuperat, în cel mai scurt
timp, stilul de existen]\ european, ai c\rui fermen]i nu disp\ruser\. Deci, ortodoxia e una,
balcanismul alta, [i problema civic\ a unei societ\]i europene – cu totul altceva. 

Ar fi de adus în discu]ie [i faptul c\ ru[ii au inventat, ca motiva]ie a expansiunii lor,
doctrina panslavist\. Panslavismul nu e ortodox, pentru c\ numai românii, bulgarii [i sâr-
bii sunt ortodoc[i în aceast\ zon\. Celelalte popoare din sfera panslavismului sunt cato-
lice sau reformate (croa]ii, polonezii, boemii). Mult\ lume confund\ panslavismul cu
slavofilia [i-l acuz\ pe Soljeni]în, în mod ignar, de ambele lucruri. Slavofilia e o linie int-
electual\ [i spiritual\ ruseasc\, anterioar\ lui Petru cel Mare, cu trimitere la Andrei Rubliov
[i, înapoi, la marea civiliza]ie ruseasc\, pân\ la Kievul anului 1000. Ea merge mai departe
[i dup\ Petru cel Mare, prin Gogol, Tolstoi, Dostoievski, Soljeni]în [i Tarkovski, pân\ în
zilele noastre. E cea mai fin\, subtil\ [i fecund\ linie de cultur\ [i creativitate a lor, per-
fect integrabil\, de altfel, în lumea [i civiliza]ia european\. A[adar, panslavismul [i slavofil-
ia sunt dou\ linii ce nu trebuie confundate [i care nu sunt concordante, cum cred foarte
mul]i. Iat\ c\ [i Soljeni]în, f\r\ s\ fie balcanic, e acuzat de ortodoxism (termen cu o cono-
ta]ie pamfletar\). 

Deci, pân\ la urm\, spiritul balcanic nu înseamn\ neap\rat ortodoxie, nici non-
europenism, nici levantinism sau o atitudine retardatar\. Noi avem în mentalitatea noas-
tr\ valah\ un anumit piper balcanic, o anumit\ savoare [i relativizare a comportamentelor
din punct de vedere etic, care nu este îns\ dus\ pân\ la amoralism, ci doar pân\ la un
fel de cinism. Caragiale era cinic, cinismul fiind [i el o atitudine socratic\. Cinismul bal-
canic e un ferment extraordinar de viu [i stimulator în cultura noastr\. Dar aerul duhliu,
buna dispozi]ie [i felul de a anestezia prin relativizare nenorocirile [i catastrofele istorice,
spiritul b\[c\lios [i cinic sunt respinse de mul]i cu oroare moralizatoare (total improprie
în acest caz). Dup\ mine, ar trebui s\ fim lucizi [i oameni de gust, [i s\ pre]uim ceea ce
este o reu[it\ sapien]ial\ [i artistic\. Felul de via]\ [i replica spiritual\ [i voluptuoas\ dau
artei literare [i spiritului public o not\ inconfundabil\ [i de mare pre]. E adev\rat c\ aceast\
influen]\ balcanic\ e mult diluat\ [i nu se mai simte în zonele din nord, în Moldova de
exemplu. Acolo exist\ ni[te adieri slave savuroase [i frumoase, pe care de asemenea nu
trebuie s\ le repudiem. Via]a mo[ierilor din Moldova (mentalitatea, blânde]ea [i brutali-
tatea, nearogan]a [i asumarea unei umilit\]i umane la nivelele înalte ale societ\]ii) era
absolut identic\ cu ceea ce se cite[te în Turgheniev [i Tolstoi. Am cunoscut aceste lucruri
[i chiar scriu despre ele în memoriile mele. Vas\zic\, a[a cum exist\ o induc]ie de ordin
polono-rus în Moldova, exist\ [i una balcanic\ în Muntenia. Avem o civiliza]ie româneasc\
ce nu poate fi privit\ dintr-un singur unghi, din cel nordic-alpin, de exemplu. Mixtura de
spirite care traverseaz\ [i se întrep\trund în spa]iul acestei civiliza]ii se compune din val-
urile balcanice [i slave care au venit pe un fond, zicem noi, latin. Avem o limb\ latin\.
Aici e alt\ poveste. Toate popoarele numite latine au ca baz\ limba latin\, evident cu influ-
en]e [i structuri din alte limbi. Dar c\ mai suntem ast\zi, noi sau al]ii, urma[i ai Romei,
mi se pare o formul\ politic\ acceptabil\ poate la Eminescu, dar pe care trebuie s-o priv-
im lucid [i s\ n-o lu\m de bun\. A[a cum, de exemplu, nici despre francezi nu se poate
spune c\ sunt galo-romani, ci doar urma[ii galo-romanilor, amesteca]i cu franci, cu nor-
manzi [i altoi]i pe un fond celtic anterior. Nimeni nu mai e roman. Apoi mai este un lucru.
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Când se vorbe[te de atest\rile existen]ei românilor în teritoriile în care ne afl\m, toat\
disputa e stupid\. Nu suntem de dou\ mii de ani aceia[i. Nu am preluat func]iile unui
regat geto-dac bimilenar. Acestea sunt fanteziile bovarice ale unor istorici diletan]i sau
ale unor politicieni f\r\ acoperire. Suntem ce suntem pe aceste structuri anterioare,
temeinice, fecunde, în care, într-adev\r, limba latin\ este elementul cel mai important.
Nu v\d de ce ar trebui s\ g\sim preferin]e, s\ invent\m [i s\ falsific\m ceea ce este prob-
abila noastr\ istorie, chiar dac\ e insuficient cunoscut\. Iat\, omitem mereu faptul c\ zona
româneasc\ s-a chemat în secolele XI [i XII Cumania [i c\ suntem, f\r\ îndoial\, [i descen-
den]i ai cumanilor ([i, mai din vechime, ai pecenegilor). Nu-i nici o ru[ine în asta, dup\
cum nu-i nici o ru[ine, ast\zi, s\ ne chem\m [i balcanici, chiar dac\, propriu-zis, nu sun-
tem.

M\rturii consemnate de Andrei MANOLESCU

Tetradrahm\ de argint din vremea lui Ptolemeu I (322 î.C.) reprezen-
tând capul lui Alexandru cel Mare, zeificat, purtând diadem\ [i o piele
de elefant


