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Abstract:
 
Balkan mentality has been created at the crossroads between East and 

West, between the Christian world and the Muslim, between the points of 
commercial crossing roads and armies too. The Balkan world, realising the 
double extent, on the one hand the European institutions, and on the other the 
eastern side, to full authority, invented a concept specifically - the forms without 
substance. Essentially anomic, the Balkan culture, does not reject the rule, but 
send it into ridiculous, as something created to be broken. Balkan man, on the 
dawn of the XXI century, adopts the institutions of European culture and have 
the tendency to transform them into forms without substance.

 
Keywords:  normative, mentality, homo balcanicus
 
 
 
Analizând convergen�a cultural� minoritar� în spa�iul românesc, vom 

avea câteva tr�s�turi definitorii ale coexisten�ei interetnice: 
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� Indiferent de etnie, exist� într-o propor�ie diferit� o mentalitate 
minoritar�, pentru etniile apa�inând zonei sud-est europene, 
inclusiv aplicabil� românilor. 

� Centralismul balcanic ca unire aparent� �i superficial� a 
contrariilor. 

� Spiritul antinominal. 
 
Sintagma generic� homo balcanicus trimite, în majoritatea cazurilor, la o 

serie de ideologii variate �i nuan�ate din convie�uirea mai mult sau mai pu�in 
pa�nic� a unor etnii diverse ca origine (latin� – românii, turcic� – turcii �i t�tarii, 
slav� – bulgarii �i ru�ii, greac� – grecii �i par�ial albanezii, semitic� – evreii,    
indo-european� - rromii), valori spiritule diferite �i uneori contradictorii 
provenind din 4 mari religii: cre�tinism în forma sa ortodox� în cazul românilor, 
grecilor �i ru�ilor, catolic� în cazul croa�ilor, ungurilor �i comunit��ilor de italieni 
din balcani, musulman� în cazul turcilor �i t�tarilor, �i în fine iudaic�. For�ate s� 
coexiste, în acela�i spa�iu socio-cultural, în care fiecare dintre ele este într-o 
form� sau alta minoritar�, comunit��ile sunt astfel supuse unui proces de 
autonegare convergent�, �i asimilatorie.  

În contextul studiului de fa�� afirm�m c� la nivel de mentalitate, 
comunitatea româneasc� este �i ea tributar� unei ideologii minoritare3, 
asumându-�i istoric statutul de comunitate minoritar�, de�i nu din condi�ionare 
numeric�, ci datorit� cadrului istorico-cultural. Comunitatea minoritar� are 
pentru studiul nostru semnifica�ia unei comuni���i care î�i auto-atribuie 
caracteristici identitare minoritare, respectiv identific� strategii antiasimilare �i 
antimarginale. Comunitatea româneasc� a fost considerat� istoric ca marginal� 
cultural (cultura în cancelaria ��rilor române se f�cea fie în latin�, fie în slavon�, 
sau în greac�), socio-politic (un exemplu la îndemân� fiind celebra Unio Trium 
Nationum din Ardeal), �i religios.  

Conota�iile în bun� m�sur� negative fac parte, dintr-o stereotipizare a 
termenului de balcanism, „creat� �i importat� din Occident care a fost complet 
asimilat�”4 atât de mentalitatea vestic� cât �i cea sud-est european�, f�r� s� existe 
studii serioase de socio-psihologie identitar� în comunit��ile din balcani. Exist� 
cu siguran�� un arhetip comportamental balcanic, cât �i unul specific fiec�rei 
comunit��i în parte, ce se reg�sesc în spa�iul atribuirilor intersubiective pe de o 
parte �i în cel al fenomenologiei rela�iilor interetnice pe de alt� parte. Nuan��ri �i 

                                                 
 

 3 Sandu A, Bradu O. Metode aprecitive în marketingul social, comunicare sus�int� la Simpozionul 
Interna�ional 
Particularit��i ale fenomenologiei sociale �i politice în lumea contemporan�, Universitatea Valahia, 
Târgovi�te, iunie 2009,  în publicare la Editura Universit��ii Valahia, Târgovi�te 2009 
4 Todorova M.  Balcanii �i balcanismul, Humanitas, Bucure�ti, 2000, p. 95 
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particulariz�ri5 la nivelul arhetipal subiectiv au fost reunite în tipologia omului 
bizantin descris de Nicolae Iorga, prin ceea ce el a numit-o „form� de 
Universalitate deschis� prin excelen��6”. Numit� „o sintez� r�s�riteano-apusean� 
ilustrând în chip fascinant un model de umanitate în aproximarea c�ruia intr� 
surse dintre cele mai diverse, din�untru �i din afara ortodoxiei”7 civiliza�ia 
bizantin� a avut voca�ia unific�rii �i universaliz�rii imperiale, asemeni celei 
romane anteriore �i celei otomane ulterioare. Civiliza�ia imperial� face din toate 
provinciile o parte a unui Totum impersonal, în care fiecare este minoritar, �i 
marginal, de la cel mai umil lucr�tor pân� la împ�ratul prizonier al propriului 
statut imperial �i sultanul îndep�rtat �i obscur în numele c�ruia se guverneaz� 
pa�alâcuri aproape autonome. Imperialul �i autonomul, unul �i restul, dubla 
m�sur� �i regula nici unei m�suri, sunt tot atâtea atribute ale omului balcanic �i 
sud-est european care „particip� prin toat� structura sa etnic�, mental� �i 
sufleteasc� la mai multe na�ionalit��i”8. Ortodoxia cu viziunea sa asupra 
„domniei Harului (charis), opus� domniei Legii (nomos) �i ilustrat� de oameni 
care împ�rt��esc credin�a în Dumnezeu �i care, dup� tronurile îngerilor, 
alc�tuiesc împ�r��ia lui Dumnezeu”9. 

Mentalitatea româneasc� similar� celei balcanice din care face parte, cu 
toate diferen�ele proprii, este în opinia noastr� specific� unui „spa�iu spiritual 
f�r� limite” complementar cu ceea ce Lucian Blaga numea spa�iul mioritic de 
succesiuni nesfâr�ite deal vale. Sentimentul de sine românesc are un accent de 
dezlimitare. Normativul, axeologicul este pentru român sub influen�a ortodoxiei 
situat într-un transcendent cosmic, iar p�mântul aceast� lume institu�ional 
normativ�, este o zon� de test, f�r� semnifica�ie, soteriologic� direct�10.  

Valoarea soteriologic� a ordinii sociale este  paralel� �i periferic�, omul 
fiind izgonit în lume dintr-o normativitate paradisiac� ancestral�. Normalitatea 
discursiv institu�ional� nu are valoare soteriologic� �i ca atare putere de 
impunere11. O a doua normativitate paralel�, pseudotradi�ional� guverneaz� 
realitatea social�. Norma paralel� vine din sentimentul unei „anomii a realit��ii” 
care nu este altceva decât rezultatul unei c�deri primordiale. Paralel� ordinii 

                                                 
 

5 Vezi �i studiul  Muthu, M.  Homo Balcanicus, în Revista Echinox, nr 3 -2002 (CEOL). 
6 Iorga N.  Deux conférences sur la vie byzantine données en Hollande. I. L’homme byzantin, 

Paris, 1936, p. 7.  
7 Tita-Mircea C. Postfa�� la Omul bizantin, vol. Coordonat de Guglielmo Cavallo, 

Polirom, Ia�i, 2000, p. 322. 
8 Paracostea V.  Balcanologia în Sud-estul �i Contextul European, Buletin VI, Institutul de Studii Sud-
Est Europene, Bucuresti, 1996, p. 71 
9  Mango C. Sfântul în Omul bizantin,  Polirom, Ia�i 2000, p. 293-294 
10 Sandu A, Bradu O. Metode aprecitive în marketingul social, comunicare sus�int� la Simpozionul 
Intena�ional 
Particularit��i ale fenomenologiei sociale �i politice în lumea contemporan�, Universitatea Valahia, 
Târgovi�te, iunie 2009,  în publicare la Editura Universit��ii Valahia, Târgovi�te 
11 idem 
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anomice exist� o ordine ancestral� a integr�rii firescului în cosmos prin ceea ce 
numea Mircea Eliade cre�tinism cosmic.  

Fatalismul mioritic este rezultatul unei ordini antianomice. Ceea ce pare 
fatalitate  într-un destin individualist poate fi tradus ca o creativitate recursiv� în 
cadrul unui univers organic paralel celui institu�ional. Universul înc�rcat 
axeologic nu este pentru român diferit de cel real ci doar defazat perceptiv. 
Realitatea este un câmp de test al abilit��ilor, guvernat de o ordine f�r� valori 
paralel� cu o ordine a creativit��ii alternative într-o realitate social� paralel�12. 

„Se face apari�ia a�a - numitului homo duplex13, cel mai adesea cu o 
alc�tuire de hibrid �i comportament duplicitar, reiterând, pân� la degradeu �i 
caricatur� tragic�, exerci�iul diplomatic bizantin, constitutiv de altfel unui 
Imperiu cu frontierele mereu amenin�ate. Spa�iul dominat de Semilun� amplific� 
aceast� structur� uman�  extrapolat� la întreaga categorie de om balcanic14”. 

Prezent�m dup� Mircea Muthu o sugestiv� descriere a spiritului levantin 
balcanic: „Mo�tenesc trând�veala din Orient, iar gustul de viat� u�oar� din 
Occident; nu se gr�besc niciodat�, c�ci via�a se gr�be�te; nu-i intereseaz� ce le 
rezerv� ziua de mâine, c�ci va veni ce e sortit s� vie, �i totul depinde prea pu�in 
de ei; sunt al�turi numai la nevoie, de aceea nici nu le plac s� fie des împreun�; 
nu prea se încred în nimeni, dar cel mai u�or e s� p�c�le�ti cu o vorb� frumoas�; 
nu arat� ca ni�te eroi, dar cel mai greu e s�-i sperii cu amenin��ri; mult timp nu le 
pas� de nimic, le e totuna ce se întâmpl� în jurul lor, ca apoi dintr-o dat� s� 
înceap� s�-i intereseze totul, s� r�v��easc� �i s� întoarc� totul cu susul în jos, pe 
urm� din nou cad în picoteal�, nepl�cându-le s�-�i aminteasc� nimic din ceea ce 
s-a întâmplat; se tem de schimb�ri, c�ci adesea le-au adus nenorociri, �i se satur� 
u�or de un om, chiar dac� le e binef�c�tor. Ciudat� lume, te bârfe�te dar �ine la 
tine, te s�rut� pe obraz dar te ur��te, î�i bate joc de fapte nobile, dar nu le uit� 
genera�ii de-a rândul”15.  

Homo duplex de care vorbe�te Mircea Muthu este în opinia noastr� 
mult mai mult decât o adaptare de circumstan�� la o realitate social� în care „e�ti 
mereu vinovat în ochii cuiva”16. Este în primul rând un mod de a în�elege lumea 
ca pe o vale a plângerii, menit� s� fie loc de încercare ascetic� �i nu eroic�.      
Atât ortodoxia cât �i islamul pun accentul pe valoarea ascetic� �i antinormativ� a 
soteriologicului. Catolicismul identific� legea divin� cu legea omeneasc�, datorit� 
infailibilit��ii papale. Prezen�a papei în lume, este o garan�ie a lui civitas dei.   
Papa este astefel un invizibil axis mundi nomologic17, este îns��i Legea în lipsa 
lui Hristos. Pentru ortodox pe de alt� parte lumea este cea care l-a batjocorit pe 

                                                 
 

12 ibidem 
13 Termen preluat dup� Muthu M. Homo Balcanicus, în Revista Echinox, nr 3 -2002 (CEOL). 
14 Ibidem. 
15 Selimovid M. apud Muthu M.  Homo Balcanicus, în Revista Echinox, nr 3 -2002 (CEOL). 
16 idem 
17 Sandu A, Bradu O. ibidem 
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Fiul lui Dumnezeu, este un loc al pierzaniei. Normativitatea secular�, chiar dac� 
imperial�, este una secundar� soteriologic18, în baza cuvintelor lui Iisus         
„Da�i Cezarului ce-i a Cezarului �i lui Dumnezeu ce-i a lui Dumnezeu”.      
Homo duplex este un ascet sui-generis. Atitudinea mioritic� este în viziunea 
noastr� una ascetic� nu resemnat�. Cre�tinismul cosmic permite spiritului 
mioritic participrea  la un ritual dintr-o alt� lume, una transfigurat�, a c�rui grad 
de „realitate” în sensul de apropiere de esen�� este mult mai mare decât a celei 
actuale.  

Nu putem a�adar vorbi despre un adev�rat homo duplex, în sensul 
duplicit��ii atitudinale, mai degrab� am spune de un comportament „ini�iatic”. 
Dac� lumea manifest�, oculteaz� lumea real�, cunoa�terea acesteia îi d� 
individului un alt grad de realitate, mult mai profund� dar �i mai eteric�19. 
Nomativitatea esen�ial� este redus� la cateva principii, �i acelea genereaz� 
proverbiala ospitalitate româneasc� �i general balcanic�, aparentul fatalism �i 
curajul de neînfrânt. Legile transcendente, fa�� de cele seculare sunt înscrise în 
inim� �i nu gravate ori scrise în codici.  

Dreapta credin�� (Ortodoxia n.n) este o rupere de Biserica Universal� 
(Catolic�). Termenii nu trebuie în�ele�i teologic în sensul c� ortodoxia ar fi mai 
pu�in universal� respectiv catolicismul aderând mai pu�in la înv���turile Sfin�ilor 
P�rin�i. Sensul este de realizare a unei ruperi de imperialitatea papal� a 
catolicismului, �i ca atare apari�ia unei provincializ�ri asumat� ascetic. Imperiul 
(�i odat� cu el legile seculare), sunt privi�i ca str�ini �i tolera�i în mentalitatea 
româneasc�. Supunerea fa�� de lege nu este facultativ�, ci secundar� soteriologic, 
fiind o nevoin�� în plus cu care trebuie  s� se nevoiasc� românul. 

Dincolo de apartenen�a balcanic�, ascenden�a european� a României este 
un fapt istoric, dar înainte de toate un fapt de con�tiin��. Con�tiin�a de european 
poate fi sesizat� nu dincolo de cea de român, respectiv francez, italian, german, 
spaniol etc. ci tocmai plecând de la aceasta specificul na�ional va trebui s� fie 
pentru cet��eanul european, nu doar un element distinctiv fa�� de ceilal�i cet��eni 
europeni ci în primul rând construc�ia propriei identi���i ca român-european, 
german-european, italian-european etc. Europa unit� are menirea de a fi mai 
mult decât o construc�ie suprastatal� �i transpersonal�, iar pentru a reu�i 
proiectul european va trebui s� se bazeze pe o serie de valori comune �i specifice 
acestui model cultural european. 

�ansa unei Europe Unite este aceea ca cet��enii s�i �i mai ales tinerii 
europeni s� fie con�tien�i de propria europenitate, s� fie prezent acel homo 
europeus, ca specie cultural� proprie spa�iului european. 

Pentru a contura cadrele în care homo europeus devine o realitate a 
Europei, în filosofia româneasc� Constantin Noica „ pune, cu temei ontologic, 

                                                 
 

18 idem 
19 Sandu A. Eseuri de metafizic� cuantic�, Lumen, Ia�i 2007 
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problema omului în h��i�ul contradic�iilor generate de pluritatea culturilor Europei �i 
globalitatea civilizatorie a erei tehnicii planetare.”20 . 

Problema pus� de Constantin Noica în fa�a problematicii sfâr�itului 
civiliza�iei ridicate de Oswald Spengler este aceea c� „omul contemporan se dedic� 
exteriorit��ii pentru a nu se ocupa cu adev�rat de sine”21. 

Un adev�rat imperativ categoric i se revela lui Noica a fi „exigen�a presantei 
responsabilit��i în fa�a viitorului”22. 

„Viitorul înseamn� cre�tere t�cut�. Omului de azi îi place zgomotul, infernul, ora�ul 
– poate, adic� sigur, pentru c� are anumite goluri l�untrice de umplut. Viitorul mai înseamn� 
ini�iativ�, r�spundere. Omului de azi nu-i place r�spunderea; ci, cufundat în mijlocul maselor, 
al colectivit��ilor, în�elege s� nu r�spund� de nimic, s� treac� vina asupra tuturor. În sfâr�it, 
viitorul mai înseamn� singur�tate. E�ti singur înaintea propriului t�u viitor. Iar omului de 
azi nu-i place singur�tatea.23”. Problematica european� este privit� de Constantin 
Noica dintr-o pespectiv� umanist� „ca dorin�� a omunului de a se reg�si pe sine24”.    
În esen�� umanismul noicanian este un „unamism a unui a fi complementar celui a lui 
a face25”. 

Pe Constantin Noica l-a preocupat „voca�ia european� a românescului” �i 
pentru aceasta a determinat modelul cultural european. Constantin Noica vede 
cultura european� ca o asimilare a ceea ce era valabil în alte culturi, extinzându-�i 
propriile valori morale, economice �i de civiliza�ie europenizând întreaga 
planet�26. Una din specificit��ile modelului european este ceea ce am putea 
denumi democratizarea cunoa�terii, adic� accesul tuturor la valorile specifice 
europene. Ideea de democra�ie nu trebuie în�eleas� doar în sensul politic, de 
accedere a cet��enilor la puterea politic�, ci îns��i ideii de accedere neîngr�dit� la 
patrimoniul cultural. 

 

                                                 
 

20 Biru E. Constantin NOICA – Problema omului în lumea contemporan�, în - Despre Europa, Lumen, 
Ia�i 2006, pg.343 
21 Ibidem, pag.344 
22 ibidem 

23 Noica C.  Echilibru Spiritual – Studii �i eseuri, Humanitas, Bucure�ti, 1998, pag.137 
24 ibidem, pag. 214 
25 Biru E, op.cit. 345 
26 Noica C. Modelul cultural european, Humanitas, Bucure�ti, pag. 29 
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