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Patria e aducerea-aminte de zilele copil�riei (...) coliba p�rinteasc�, cu copacul cel 
mare din pragul u�ii, dragostea mamei (...) pl�smuirile (nevinovate) ale inimii noas-
tre (...) locul unde am iubit �i am fost iubi�i (...) câinele care se juca cu noi, sunetul 
clopotului bisericii satului, ce ne veste�te zilele frumoase de s�rb�toare (....) zbieratul 
turmelor, când se întorceau în amurgul serii de la p��une (...) fumul vetrei, ce ne-a 
înc�lzit în leag�n, în�l�ându-se în aer (...) barza de pe strea�in�, ce caut� duios pe 
câmpie (...) �i aerul, care nic�ierea nu este mai dulce!

 (Alecu Russo, „Cântarea României”, România viitoare, Paris, 1850) 

Patria �i patriotismul au trecut prin albia istoriei, iar soarta lor a marcat cultura, 
statutul geogra�c, demogra�c �i politic al �ec�rui popor. În mentalul colectiv Patria 
nu a reprezentat doar o simpl� întindere geogra�c� �i demogra�c�, ci o entitate vie, 
complex�, o rezultant� istoric� a unui context de valori, izvorâte, tr�ite �i actualizate. 
De aceea, tema continuit��ii istorice a unui popor �i a Patriei lui a fost o tem� impor-
tant�, pentru istorici, sociologi, lingvi�ti �i etnologi. Patriotismul, ca mentalitate, a avut 
o istorie veche, �ind modelat de sensibilit��ile sociale �i religioase, dar �i de st�rile de 
angoas�, violen�� �i insecuritate, cu care s-au confruntat epocile istorice. Trecutul isto-
ric este cea mai clar� dovad� c� patriotismul, ca datorie �i loialitate fa�� de p�mântul 
natal �i str�mo�esc, a stat la baza supravie�uirii, în fa�a valurilor de invazii, cuceriri, 
asupriri, care au l�sat o amprent� emo�ional� �i o constant� suspiciune asupra altor 
neamuri. Istoria este o bun� dovad� c� unele neamuri au avut o statornic� tendin�� 
pa�nic�, defensiv�, în timp ce altele au fost marcate de spiritul de cucerire �i st�pânire, 
de puseuri xenofobe �i revan�arde, care au pus mereu în pericol grani�ele patriilor.1

Termenii de patrie, patriotism, patriot au o istorie îndelungat�, tr�it� �i comentat�, 
în func�ie de nivelul de cultur�,de frustr�rile vremurilor �i de ideologiile vremelnice, 
care �i-au stabilit criterii partizane de percep�ie �i analiz�. Ace�ti termeni au cunoscut, 

1 Istoriogra�a româneasc� a cunoscut câteva abord�ri, legate de ideea de Patrie, cea mai 
cunoscut� �ind a lui �tefan Lemny, Originea �i cristalizarea ideii de patrie în cultura român� 
(1986), dar �i A. Hanta, Ideea de patrie în literatura român�. Bucure�ti: Editura Univers, 1976 
sau Alexandru Du�u, Cultura român� �i civiliza�ia european� modern�, Bucure�ti: Editura 
Meridiane, 1978. 
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pe parcursul vremurilor, o serie de muta�ii, care le-a corelat semni�ca�ia cu sensibilit�-
�ile comunit��ilor istorice. Sentimentul, convingerile, viziuniile despre Patrie, într-un 
cuvânt mentalitatea patriotic�, sunt antropologice, în sensul c� nu exist� epoc� istoric�, 
în care oamenii s� nu se simt� lega�i de vatra, locul, t�râmul, regiunea, �ara în care s-a 
n�scut �i tr�it.2

Patria �i patriotismul sunt termeni care provin din limba latin�; patria a avut în�ele-
sul de p�mânt p�rintesc (pater, în latin�, înseamn� tat�, p�rinte), t�râm al str�mo�ilor/
p�rin�ilor, iar patriotismul s-a tradus consecvent prin iubirea �i devotamentul pentru 
patrie �i locuitorii ei. Patriotismul a cuprins, în resorturile lui profunde, nevoia de ap�-
rare, spiritul de sacri�ciu, eroismul, adic� o serie de virtu�i, considerate prin excelen�� 
masculine �i asociate unor instan�e sacre sau unor institu�ii ale puterii �i autorit��ii 
(stat, guvern, armat�). În acela�i timp, Patria este, în imaginarul arhetipal �i o repre-
zentare feminin�, este imaginea Mamei tuturor (Patria Mum�, Maica tuturor etc.), cea 
care ocrote�te, d�ruie bun�stare �i asigur� libertate �ilor ei. Patria-Mam� este simbolul 
iubirii necondi�ionate �i protectoare este iubirea libert��ii comune, pe un teritoriu bine-
cuvântat. Dragostea de Patrie î�i are izvorul în dragostea de familie, pentru c� Patria �i 
Poporul, ca unitate demogra�c� întruchipeaz� casa �i familia mare, în care î�i g�se�te 
locul familia mic�. Patriotismul se refer� la sentimente de iubire �i devotament, la con-
vingeri atitudini, voin��, spirit de sacri�ciu. Iubirea de Patrie reprezint� un sentiment 
nobil, deoarece dragostea de Patrie se reg�se�te în dragostea de cas�, familie �i locul 
natal, valori supreme ale �ec�rui popor. Casa �i familia sunt iubite necondi�ionat, pen-
tru cei cu mentalitatea comuniunii, solidarit��ii �i armoniei familiale. Evocarea acestui 
cuvânt a fost dintotdeauna înso�it� de accente emo�ionale, pentru c� na�terea într-o 
Patrie a fost considerat� un motiv de ata�ament, o binecuvântare, dar �i o datorie, insti-
tuit� de legea divin� �i de cea a cet��ii.3 

Patria a fost denumit�, în literatura istoric�, �ar�, brazd�, vatr�, leag�n, cas�,de unde 
se trage termenul acas�, sentimentul apartenen�ei, al vie�uirii în comun a unui popor, ce se 
înnobileaz� cu propriile tradi�ii, cultur� �i bog��ii terane �i subterane. În mentalitatea 
�ec�rui popor Patria originar� este o imagine mitic�, a�a cum ne-o descrie, extrem de 
sugestiv romanticul Alecu Russo: „În vremea veche (...) de demult, demult (...) cerul 
era limpede (...) soarele str�lucea ca un fecior tân�r (...) câmpii frumoase, împrejurate 
de mun�i verzi, se întindeau, mai mult decât putea prinde ochiul (...) p�duri tinere 
umbreau dealurile (...) turmele s-auzeau mugind de departe (...) �i arm�sarii nechezau, 
jucându-se prin rari�te (...), pe o paji�te verde, slobozenia, copil� b�l�ioar�, cu cosi�e 
lungi �i aurite, se juca cu un arc destins. Ferice de oamenii din câmpie, ferice de cei de 
la munte! (...) Era vremea (…) când tot omul tr�ia f�r� st�pân �i umbla mândru, f�r� 

2 Constantin R�dulescu Motru, Psihologia poporului român, Bucure�ti: Editura Paideia, Colec�ia 
de studii �i eseuri, 1999, pp. 43-45. 

3 Simona Nicoar�, Na�iunea modern�. Mituri. Simboluri. Ideologii, Cluj-Napoca: Editura Accent, 
2000, pp. 146-153. 
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s�-�i plece capul la alt om; când umbra v�ilor, p�mântul �i aerul cerului erau deschi�i 
tuturora; iar via�a se trecea lin�, ca un vis; �i când ajungeau pe om nevoile b�trâne�ilor 
�i moartea, el se ducea, zicând: „mi-am tr�it zilele”, �i era sigur c� via�a lui se va pre-
lungi în copiii �i mo�tenirea lui”.4 Fiind bogat� în înc�rc�tur� emo�ional� �i afectiv�, 
Patria este imaginea idealizat� �i glori�cat� a teritoriului ce o cuprinde, este t�râmul 
frumuse�ilor naturale (câmpii, ape, mun�i, dealuri, 	or� �i faun�), un p�mânt consi-
derat întodeauna binecuvântat de Dumnezeu. În descrierile despre „pl�smuirea p�-
mântului românesc” acesta era asemuit „cu „�ara veche, cu un potir cu piciorul scurt, 
iar Ardealul cu o rodie de aur, minunat prins� in acest potir. Aceast� imagine plastic� 
arat� locul precump�nitor pe care-1 ocupa p�mântul îmbr��i�at de valul carpatic, în 
peisagiul românesc.5 Toate popoarele, indiferent de speci�cul lor geogra�c, au exal-
tat frumuse�ea patriei lor �i au încununat-o în minunate simboluri, care se reg�sesc 
în imnuri, drapele, însemne heraldice, în toate expresiile culturale. De aceea, patrio�ii 
ador� cultura poporului, din care fac parte lirica patriotic� abund� de epitetele splen-
dorii peisajului, iar pentru patrio�i luminile �i umbrele trecutului �i prezentului sunt 
o motiva�ie profund�, pentru ata�amentul fa�� de Patrie. Bog��iile naturale ale Patriei 
�i bog��iile culturii sunt referin�ele sensibile ale �ec�rui popor, de aceea accentele cri-
tice sau denigr�rile sunt întotdeauna r�u v�zute sunt considerate o lezare a demnit��ii 
colective. Opus patriotului este omul f�r� patrie, r�t�citorul, a	at în c�utarea Patriei 
dorite. Îndep�rtarea de fruntariile Patriei, c�l�torul sau exilatul, se simte cople�it de 
nostalgia Patriei natale �i edenice. Dorul de �ar� este dezv�luit în cultur� ca sentiment 
nostalgic, creat de amintirea ��rii natale. Înc�rc�tura social� �i religioas� a termenului 
patriotism a fost �i este evident�, deoarece patriotismul a presupus dintotdeauna sacri-
�ciu, martirajul, conceput ca un sacri�ciu pentru credin��, pentru ap�rarea unui ideal 
sau al unui bun comun.6

Patriotul este �ul Patriei, cel care î�i iube�te necondi�ionat patria, manifest� de-
votament fa�� de poporul s�u �i lupt� pentru ap�rarea �i prosperitatea Patriei sale. 
Sentimentul patriotic este legat de comuniunea �i solidaritatea fr��easc�, a celor ce fac 
parte din acela�i neam �i au vie�uit genera�ii de-a rândul în acela�i spa�iu geogra�c. 
Patriotismul este sentimentul de comuniune, care leag� genera�iile istorice una de 
cealalt�. Mo�tenirea casei p�rinte�ti, mo�iei, ��rii se datoreaz� acestei leg�turi afecti-
ve, c�reia i se adaug� alte sentimente, cum sunt responsabilitatea, datoria, onoarea, 

4 Alecu Russo, Cântarea României. Amintiri, edi�ie îngrijit� de Ion Pillat, Bucure�ti: Editura 
„Cartea Româneasc�”, pp. 9-10. 

5 Valeriu Pu�cariu, „Drumuri �i priveli�ti ardelene”, în Transilvania, Organ al ASTREI, an 73, 
1942, nr. 10, pp. 782-787. 

6 În Dic�ionarul explicativ al limbii române patriotismul este de�nit ca „…sentiment de dra-
goste �i devotament fa�� de patrie �i de popor, statornicit în decursul istoriei…”. Vezi, de 
asemenea, Maurizio Viroli, Despre dragoste de patrie. Un eseu despre patriotism �i na�ionalism, 
Bucure�ti: Humanitas, 2002, pp. 12-13. 
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demnitatea, spiritul de sacri�ciu. Patriotismul înseaman� solidaritate colectiv�, iar so-
lidaritatea este expresia capacit��ii sacri�ciului con�tient, cea mai însemnat� verig� în 
înål�area moralå a voin�ei unui popor. Patriotismul reprezint�, din punct de vedere 
istoric, sentimentul care une�te �i înfr��e�te de aceea, unul dintre idealurile constante 
în istorie a fost cel de unitate �i solidaritate teritorial�, a celor de acela�i neam �i cul-
tur�. Genealogia istoric� a Patriei este cea care confer� acel drept str�mo�esc, pe care 
�ecare genera�ie l-a cultivat, în felul ei, �i cu intensitatea care se cuvenea. Ca urmare, 
avem patriotism în toate timpurile, explica�iile perenit��ii patriotismului �iind diver-
se. Proba istoriei arat� c� patriotismul este legat, de asemenea, de permanentulul sen-
timent de insecuritate, pe care l-au avut comunit��ile istorice. Patria oric�rei genera�ii 
s-a a	at sub semnul pericolului, care a venit, �e din partea vecin�t��ilor teritoriale sau 
a puterilor expansioniste, �e din partea invadatorilor, care veneau din z�ri îndep�rta-
te. În ultimele dou� secole r�zboaiele de ap�rare a Patriei, de ob�inere a independen�ei, 
de eliberare de sub domina�ia str�in� (turceasc�, ruseasc�, austro-ungar�, în cazul ro-
mânilor) au antrenat discusuri patriotice, care au mobilizat înteaga energie a na�iunii.7 

Idealurile Patriei, cele care sunt izvoare de for�� moral�, pentru un popor sau na�iu-
ne, sunt iubirea necondi�ionat�, pacea, libertatea des�vâ�it�, dar �i respectul celorlalte 
popoare, de aceea toleran�a patriotic� a fost totdeauna legat� de tratatmentul respectu-
os al celorlalte alterit��i. Patriotismul atrage demnitatea, opus� batjocurii, agresvit��ii, 
r�zbun�rii �i revan�ei. De aceea, în fa�a unor încerc�ri de negare sau subestimare, din 
ignoran�� sau rea credin��, a importan�ei istorice a prezen�ei continue a românilor în 
Transilvania au existat replici ferme �i legitimante, ce au r�spuns nevoii de con�rmare 
a unei vechi tradi�ii patriotice: „În Transilvania, sublinia istoricul Silviu Dragomir, adi-
c�, poporul cel mai numeros �i desigur cel mai vechiu, Românii, au fost lipsi�i de drep-
turi politice �i aservi�i clasei feudale maghiare, care a �tiut s�-i exploateze veacuri în-
tregi sub raport politic, social �i economic. Aceast� situa�ie s’a perpetuat �i dup� încor-
porarea Principatului transilv�nean la Regatul Ungariei (1867), cu deosebire îns� c�, 
prin trezirea con�tiin�ii lor na�ionale, Românii din Ungaria s’au solidarizat într’o ac�iu-
ne de emancipare, al c�rei ultim �el nu putea s� �e altul decât încadrarea lor în unitatea 
politic� a Statului Român. Brutalitatea cu care Regatul maghiar a tratat na�ionalit��ile 
sale de limb� diferit�, în toat� a�a zisa epoc� „constitu�ional�” �i „liberal�” (1867—
1918) a gr�bit evolu�ia acestui proces politic, cu totul �resc �i deplin justi�cat, atât în 
ce prive�te na�terea, cât �i evolu�ia �i mai ales concluzia sa logic� (…) Transilvania 
reunit� cu Regatul României, dep��ind întinderea vechiului principat ardelean, care a 

7 G. Popa-Lisseanu, Continuitatea Românilor în Dacia. Dovezi nou�. (Analele Academiei 
Române Memoriile Sec�. Istorice, Seria III, Tom XXIII, Mem. 9), Bucure�ti, 1941. Mon. Of. �i 
Impr. Statului. 8, 114 p. Dan Zam�rescu, Perrmanen�a patriei, Bucure�ti, 1975, p. 14. Bogdan 
Petriceicu Ha�deu, Scrieri literare, morale �i politice, edi�ie critic� cu note �i variant Mircea 
Eliade, tom II, Bucure�ti: Funda�ia pentru Literatur� �i art�, Carol II, 1937, pp. 168-173 
(Patriotism �i neîncredere). 
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r�mas numai o no�iune istoric�,înglobeaz� �i o bun� parte a Banatului �i jude�ele situ-
ate pe cursul de jos al Cri�urilor �i Some�ului (Arad, Bihor, S�laj, Satu-Mare), precum 
�i Maramure�ul propriu zis, ce face parte din sistemul muntos al Carpa�ilor transil-
v�neni. Ea dispune, pe aceast� întindere, de o suprafa�� de 102.787 km p (�tra�i), cu 
un num�r de 5.548.363 locuitori. Întreg teritoriul Transilvaniei cuprinde 23 jude�e (…) 
Românii ocup� matca Transilvaniei, format� din v�ile râurilor Mure�, Arie�, Some� 
�i Cri�. A�ezarea blocurilor compacte române�ti în v�ile acestor râuri �i în mun�ii din 
care izvoresc, determin� indiscutabil apar�inerea întregei Transilvanii la spa�iul vital 
românesc. Pentru (…) Români Carpa�ii, cu bazinurile mari �i mici, sunt însu�i centrul 
lor de viea�� (….), leag�nul lor. Construc�ia etnic� a acestei provincii este în a�a m�-
sur� caracterizat� de predominan�a elementului românesc, încât oricum s’ar încerca a 
se trasa o alt� frontier�, pentru a izola pe Secui �i pe ceilal�i Unguri din Ardeal, nu se 
poate înl�tura majoritatea româneasc�, nici în ansamblul teritoriului delimitat, nici pe 
unit��i geogra�ce sau administrative mai mici”.8

Mentalitatea patriotic� a reprezentat o important� parte a culturii, �ind modela-
t� de-a lungul timpurilor prin art�, educa�ie, armat�, institu�ii culturale �i festivism. 
Propaganda patriotic� a avut ca vehicule e�ciente, de-a lungul istoriei, predicile, dis-
cursurile, celebr�rile �i comemor�rile publice, cultul eroilor �i, pentru mediile culte, 
literatura �i arta. În secolul al XIX-lea, de pild�, sacerdo�ii patriotismul na�ional au fost 
poe�ii, scriitorii, pictorii, muzicienii, adic� to�i cei care foloseau abil �i entuziast instru-
mentele �i simbolurile istoriei �i culturii, pentru a sl�vii virtu�ile Patriei �i Na�iunii. 
În centrul propagandei patriotice s-a a	at ideea originii �i continuit��ii pe teritoriul 
Patriei, din timpul str�vechi �i legat� de aceast� idee, a fost cea care a sus�inut c� domi-
na�iile str�ine, de�i îndelungate, n-au izbutit s� modi�ce structura acestui imens bloc 
românesc �i nici s�-i altereze caracterul de romanitate �i autohtonie. 

Când a fost vorba de Patrie slujitorii culturii �i politicii s-au mobilizat, cu opti-
mism sau pesimism, stârnindu-se tot felul de emo�ii, dezbateri, comentarii �i polemici. 
Propaganda patriotic� �i-a avut motiva�ii diverse, de la cele care �ineau de nostalgiile 
trecutului glorios, pân� la evenimente contemporane, care �ineau de con	icte, r�zboa-
ie sau tensiuni ideologice �i politice. În acest ultim caz, manierele de a investi discursul 
patriotic au fost apreciate sau, dincontr�, dezapreciate, considerate patriotarde, me-
diocre, tenden�ioase sau false. În secolul al XIX-lea patriotismul �i na�ionalismul au 
fost folosite pe scena dezbaterilor �i luptelor politice, lucru criticat uneori în pres� �i 
literatur�. Îns� critica se referea la patriotismul demagogic, acea exaltare interesat�, 
oprotunist� meschin� a Patriei, pentru ob�inerea unor avantaje sau privilegii politice �i 
sociale. De pild�, poetul Mihai Eminescu �i marele scriitor Ion Luca Caragiale au deza-

8 Silviu Dragomir, „Problema Transilvaniei”, în Transilvania, nr. 1, 1941, pp. 1-18. Ioan D. 
Moga, „Românii în Transilvania medieval�”, loc.cit., pp. 192-200. Dimitrie Gusti, Sociologia 
r�zboiului, 1915, apud Ilie B�descu, Dic�ionar de sociologie rural�, Bucure�ti: Editura Mica 
Valahie, 2005, p. 219. 
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probat �i ironizat aspru demagogia patriotard�, folosit� de pro�torii f�r� scupule, care 
doreau s� se a�eze sau s� se men�in� pe fotoliile guvern�rii, f�când apel la cuvântul 
Patrie „
�ri�oar�”, ce crea în rândul publicului o profund� emo�ie.9 

�tiin�ele moderne �i contemporane, precum istoria, sociologia, �loso�a, etnologia, 
demogra�a, religia, politologia, au supus tema patriei �i a patriotismului unor diverse 
explica�ii, care folosesc, �ecare în parte, propriile argumente �i concepte. Istoriogra�a, 
care are menirea s� ne dezv�luie, nu numai evenimentele �i faptele din trecut, ci �i sen-
sibilt��iile, idealurile, comportamentele istorice, s-a ar�tat, tot mai preocupat� de pa-
triotism, �i na�ionalism, de înc�rc�tura lor emo�ional�, simbolic�, metaforic�. Exist� o 
bene�c� colaborare interdisciplinar� în acest sens, încercându-se o cuprindere cât mai 
adecvat� a acestor manifest�ri reale �i mentale, ce cuprind idei, sentimente, convin-
geri, interese, nevoi, voin�e, inclusiv clele legate de Patrie. Dac� sociologia, politologia, 
etnologia privesc „teoretic” patriotismul �i-l conceptualizeaz�, istoriogra�a este intere-
sat� de patriotism ca mentalitate, pentru c�, în con�tiin�a colectiv� ideile sunt înv�luite 
în sensibilit��i, convingeri, voin�e �i interese diverse. Pe m�sura schimb�rilor struc-
turale �i mentale ale epocilor istorice s-au produs unele muta�ii, schimb�ri în idealu-
rile patriotice. A iubi �i ap�ra casa, satul, regiunea, patria, de vicisitudile vremurilor 
(r�zboaie, invazii, calamit��i etc.), a �inut �i �ine de moralitate, afectivitate, convingere 
etc., iar moralitatea colectiv� este legitimat� de propriile sale valori. Patriotismul �i 
na�ionalismul au o exprimare identitar�, care pune în relief o tr�ire profund� �i bene-
�c� de comuniune �i solidaritate, care poate deveni nociv� sub impactul ideologiilor 
xenofobe �i manipulatoare.10 

Patria �i patriotismul ocup� loc în interesul public, politic cultural �i universitar, 
dar ast�zi, într-o lume supus� globaliz�rii, �i în vâltoarea relativismului cultural �i ide-
ologic, Patria a devenit o no�iune în continu� schimbare, iar patriotisml o tem� „con-
troversat�”, la nivel cultural, politic �i �tiin�i�c. Sensul tradi�ional ai ideii de Patrie este 
ast�zi concurat de noi perspective, precum instaurarea unui model global, universal 
de organizare �i solidarizare, acceptat �i impus prin argumente de ordin economic, ad-
ministrativ �i �nanciar. Acest avânt cosmopolit are un efect, mai degrab� negativ, asu-
pra mentalit��ii patriotice, mentalitate care a fost determinant� în ultimele dou�-trei 
secole din evolu�ia societ��ilor din Europa. Deschiderea generoas� a grani�elor creaz� 
ast�zi impresia unei inutilit��i a manifest�rii patriotismului, ca iubire fa�� de melea-
gurile de referin��, cum sunt cele natale. Pe de alt� parte, o serie de vocile progresiste, 
profetese ale neora�ionalismului �i utilitarismului postmodern, insist� pe nevoia de 
debarasare de tradi�iile �i simbolurile „anacronice”, „primitive”, precum cele patrioti-
ce �i na�ionale �i pretexteaz� a�a-numita prioritate în con�tiin�a românilor a unei inte-

9 Ernst H. Kantorowicz, Cele dou� corpuri ale regelui. Un studiu asupra teologiei politice medievale, 
Ia�i: Polirom, 2014, pp. 211-243. 

10 �tefan Lemny, op.cit., pp. 18-19. Gilbert Durand, Les structures anthropologique de l’imaginaire, 
Paris: Éd. Dunod, 1977, pp. 285-286. 
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gr�rii europeane sau globale. Numai c� patriotismul ca �i na�ionalism s-au constituit 
în Europa ca aspecte care �in de identitate �i cultur�. Aspira�ia europeniz�rii nu repre-
zint� o nivelare, o omogenizare a identit��ilor, a culturii �i civiliza�iei continentale, ci 
un consens al acestor culturi �i civiliza�ii. În lumea occidental� speci�cul na�ional �i 
cultural este dat tocmai de ancorarea �ec�rei na�iuni în propria tradi�ie mental�, sim-
bolic�, spiritual�. O Europ� cultural� înseamn�, de fapt, o armonizare a diversit��ilor, 
o coexisten�� a diferitelor nivele de mentalitate, cultur� �i civiliza�ie. Plaja cultural� a 
Europei arat� cât de duios este ata�amentul �ec�rei na�iuni fa�� de patria ei, de frumu-
se�ile speci�ce (naturale sau culturale), care o caracterizeaz�. Este adev�rat c�, la fel ca 
orice „produs” cultural, Occidentul pare s� instrumenteze pragmatic, comercial ima-
ginea Patriei, dar respectul fa�� de simbolurile patriotice (steme, steag, imn), fa�� de 
celebr�rile �i comemor�rile na�ionale, arat� c� patriotismul na�ional nu este în estinc�ie 
în Occident. Festivismul, adic� celebrarea sau comemorarea, de factur� patriotic�, sunt 
considerate înc� forme de expresie cultural� bene�ce oric�rei identit��i na�ionale, pen-
tru c� exalt� virtu�i colective, precum solidaritatea, demnitatea, onestitatea, respectul, 
curajul, spiritul de sacri�ciu, toate necesare în �ecare etap� a vie�ii na�ionale. 

O serie de voci intelectuale, de la noi, pretind c�, spre deosebire de un Occident 
bazat pe patriotismul pragmatic, economic �i cultural, la noi dezabaterea despre patri-
otism este prea abundent�, retoric� �i defetist�. Aceste voci se îngrijoreaz� c� discursul 
patriotic ar putea leza sensibilit��ile �i demnitatea unor alterit��i. Întra-adev�r, aceast� 
îngrijorare este legitim�, în cazul în care, sub masca unor discursuri patriotarde, se 
pot ascunde inten�ii xenofobe, care altereaz� buna convie�uire cu vecin�t��ile sau alte-
rit��ile na�ionale. Patriotismul nu trebuie s� însemne ur� împotriva altor neamuri, ci 
ata�ament, datorie c�tre propriul neam, dar în mentalitatea na�ional� a r�mas, la toate 
na�iunile, nu numai la noi, o tendin�� de compasiune cu genera�iile suferinde, a	ate 
sub domina�ii str�ine sau sub oprimare politic� �i social�. Deseori aceast� compasiune 
poate � pus� tenden�ios la egalitate cu xenofobia. 

De cele mai multe ori, cenzorii patriotismului acuz� generic patriotismul �i na�io-
nalismul c� sunt anacronice, c� nu �in de foame, de aceea invit� la diet� verbal� �i festi-
v�. Invita�ia la „consommer avec modération” a patriotismului, la evitarea „bulimiei” 
�i a„lingu�elilor” în discursul patriotic, vine de la o suprapunere in corpore a patrio-
tismului (ca iubire �i ata�ament fa�� de valorile Patriei), cu patriotismul instrumentat, 
ideologizat, politizat, folosit în mod nefericit, în scopuri demagogice �i diversioniste. 
Criticii contemporani ai patriotismului au vorbe ap�sate, ferme �i în privin�a Istoriei 
Patriei, care le produce „indignare”, pentru c� este mult prea plin� de tragism: ne-
norociri, r�zboaie, domina�ii, crize, institu�ii lipsite de soliditate, înapoiere, ideologii. 
Numai c�, Istoria Patriei nu poate cosmetiza un trecut plin de evenimente, care au mar-
cat, de multe ori tragic, anumite genera�ii. Istoria Patriei, ca mijloc de educa�ie patrio-
tic�, este un instrument de cultivare a mândriei �i demnit��ii na�ionale, dar �i o form� 
de a cunoa�te �i în�elege neajunsurile, erorile trecutului. Rolul acestei Istorii nu este 
doar cunoa�terea datelor �i faptelor istorice, ci �i una identitar�, de cultivare a unui 
sentiment de datorie �i responsabilitate fa�� de soarta Patriei �i a Na�iunii. Incultura în 
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privin�a Istoriei genereaz� incultur� politic�, atât de nefast� pentru mersul bun al unei 
��ri. Încurajarea unei amnezii patriotice �i na�ionale a mai fost cultivat�, în trecutul 
nostru de comunism. Modul în care comunismul a pervertit patriotismul �i na�ionalis-
mul, a instituit amnezia cultural� asupra valorilor, aspira�iilor, idealurilor tradi�ionale, 
nu constituie un motiv de a le evacua din realit��ile contemporane, ci de a le reconstrui 
adecvat, prin reevaluarea memoriei culturale. 

Ideea c� patriotismul autentic ar � con�tientizarea defectelor proprii �i dorin�a de a 
le elimina nu reprezint� o su�cient� terapeutic� a acestuia. Ca �i în cazul na�ionalis-
mului reperele patriotismului sunt întotdeauna pozitive, exemplele eroice, generoase. 
Re	ec�iile ra�ionalizante de ast�zi sunt adeseori incapabile s� în�eleag� rolul profund 
al modelului în mentalul colectiv �i pun sub semnul criteriului de adev�r sau fals… 
idealurile. Menirea de a scoate pe tapet, cu spirit critic, defectele de caracter este de 
factur� intelectual�. Patria �i Na�iunea sunt entit��i vii, care la nivelul mentalului co-
lectiv sunt modele de caracter, a�a cum tat�l sau mama unei familii sunt generic imagi-
nea-model, protectoare �i generoas�, pentru copii ei. Impresia existen�ei unor defecte 
în „psihologia poporului” tocmai justi�c� existen�a unui model „psihologic”, ca reper 
colectiv. Chiar dac� un Cantemir, Eminescu, Goga, Cioran, Eliade au ar�tat unele cusu-
ruri, în mentalitatea poporului român sau în mentalitatea politic�, acest aspect n-a fost 
desprins de precizarea clar� c� valorile morale exist�, c� î�i iubesc �ara, istoria, popo-
rul. Mihai Eminescu a fost un exemplu de denun�are a mediocrit��ii �i oportunismu-
lui, contrare patriotismului, în binecunoscuta Scrisoarea III: „To�i pe buze-având virtu-
te, iar în ei moned� calp�,/Chintesen�� de mizerii de la cre�tet pân�-n talp�. / „Nici ru-
�ine n-au s� ieie în smintitele lor guri/Gloria neamului nostru spre-a o face de ocar�,/ 
(…) Prea v-a�i b�tut joc de limb�, de str�buni �i obicei,/Ca s� nu s-arate-odat� ce sun-
te�i - ni�te mi�ei!/ (…) Dar, l�sa�i m�car str�mo�ii ca s� doarm�-n colb de cronici; /Din 
trecutul de m�rire v-ar privi cel mult ironici. / (…) O, eroi! care-n trecutul de m�riri v� 
adumbrise�i,/A�i ajuns acum de mod� de v� scot din letopise�,/�i cu voi drapându-�i 
nula, v� citeaz� to�i nerozii,/Mestecând veacul de aur în noroiul greu al prozii”. 11Isto-
ricul Nicolae Iorga a denun�at acea stare de insu�cien�� patriotic�, de lips� de solidarita-
te a elitei noastre în fa�a mediocrit��ii dezln�uite. La rândul s�u, Octavian Goga (1881-
1938) se sim�ise nemul�umit de acea epidemie de meningit� moral�, care afecta con�tiin-
�a ��rii, în fa�a mediocrit��ii politice corupte, a ho�ilor �i sec�turilor care îi �tirbeau 
onoarea. În mesajul s�u c�tre c�rturari O. Goga scria în primul num�r din 
ara noas-
tr�, revist� a ASTREI (1907), despre nevoia de mesianism patriotic �i na�ional al elitei 
române�ti:”Din întreag� povestea neamului nostru se deslu�e�te un mare �i puternic adev�r: 
n’am fost neam de cetate, dar am fost totdeuna oameni de cîmp �i oameni de munte, s�tenii cari 
am asudat în munca petecului nostru de p�mînt. (…). N’am avut ora�e, n’am avut ziduri �i 
turnuri de ap�’ rare. Au tr�it �i au murit ai no�tri acolo în s�tule�ele dela poala mun�i-

11 Vezi Mihai Eminescu, Poezii, edi�ie îngrijit� de M. Mur�ra�u, Bucure�ti: Editura Minerva, 
1970. 
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lor. Acolo la plug ne-a ars soarele de veacuri �i tot acolo am c�lcat potrivnicia vremilor 
�i am apucat ziua de ast�zi. Adev�rurile acestei pove�ti nu se frîng. Tot cei vechi sîn-
tem �i ast�zi. Numai fa�a lucrurilor e alta, temeiul e acela�i. Poleiul vremii ne-a adus 
cîte ceva nou, str�in, – am primit multe �i lucruri bune �i lucruri slabe, dar în su	etul 
nostru au r�mas acelea�i îndemnuri, acelea�i trebuin�e. (…) Azi �tiutorii de carte s’au 
înmul�it (...) Ace�ti c�rturari sînt chema�i s� steie la cîrm�, s�-�i deie seam� de toate trebuin�ele 
vremilor schimbate �i cu pova�a înv���turilor lor s� deschid� drumuri prielnice bun�st�rii celor 
r�ma�i acas� (….) Dac� vrem s� ne judec�m pe noi; s� ne pip�im sl�biciunile �i s� rostim jude-
cat�- dreapt� va trebui s� m�rturisim c� aceste rîndurî de c�rturari n’au împlinit toate porun-
cile chem�riî lor. O ochire repede în jurul nostru ne l�mure�te aceast� judecat�”. (subl. n).12 
Acum un veac O. Goga lansa un emo�ionant mesaj, care se potrive�te tuturor timpuri-
or de criz� cultural� �i valoric�: „c�rturarii no�tri se despart tot mai mult în gîndurile 
ce poart� de îndemnurile obîr�ii lor. Unii sînt cuprin�i de-o sete a «banului”, care nu 
prileje�te nici odat� ajutorul de-a-proapeluî, al�ii v�d în ��r�nime turma ascult�toare, 
care are lips� numai de porunc�, nu de pova��, al�ii simt nevoia unei jertfe, dar se tru-
desc f�r� pricepere. A�ez�mintele noastre cari au un rost cultural r�mîn mai mult nu-
mai la împlinirea formelor f�r� duh �i g�sesc atît de rar în rostul lor o încopciare cu 
trebuin�ele �re�ti ale ��r�nimii. Pentru luminarea acestor oameni dela sate se face prea 
pu�in; c�rturarii no�tri se duc rar la sate, cînd se duc totdeuna cer, nu dau nimic; se 
folosesc mai mult de �erparul ��ranului, decît de mintea lui. Adun�rile noastre la cari 
se chiam� poporul sînt sterpe, c�ci împart sfaturi neîn�elese; cuvînt�rile se spun în vor-
be col�uroase de cari se poticne�te limba ��ranului; treptele amvonului sînt tot maî b�-
tute de praf �i hîrtiile, cari vin dela c�rturarii no�tri sînt scrise într’o limb� maî încurca-
t� ca pe nem�e�te. Trebuie s� ne întoarcem de pe acest drum, pe care nu ne pot întov�-
r��i p�rin�ii no�tri. Vremea noastr� �i toate împrejur�rile în cari tr�im nu mai iart� 
dou� tabere: una de domnî �i una de prostime. Trebuie s� �m um�r la um�r, s� ne r�-
zim�m unul pe altul ca s� nu ne pr�p�dim. C�rtur�rimea s� nu �e numai cinstit� ci �i 
în�eleas� de popor. (…) E vremea ca aceast� tagm� de c�rturari s� simt� în su�etul ei acel 
r�sunet al datoriei fa�� de ai s�i, acel îndemn frumos de a te aprepia de ceata oropsi�ilor din 
cari te-ai ridicat. (…) Noi sîntem muta�i numai cu trupul la ora�e, dar amintirea cu far-
mecele el �i mintea cu cump�na în�elegerii drepte, ne îndrum� la sate. (…) Nu e o sar-
cin� grea pentru c�rturarii no�tri aceast� datorie. Noi to�i trecu�i prin �coale avem o 
c�r�ruie deosebit� a înv���turii câ�tigate (…) Noi în�elegem nevoile lumii noastre. Noi 
�tim ce dureri poart�, ce am�r�ciuni sufere, ce necazuri o sap� �i ce n�dejdi o mai �în în 
picioare (….) Numai noi putem � sf�tuitorii acestor oameni lipsi�i de sfat, batjocori�i în 
întreag� via�a lor de ceata micino�ilor f�r� „num�r” �i”despoia�i de to�i tîlharii p�mîn-
turilor (….) Vor � ar�ta�i cu degetul fanfaronii vorbei goale”.13 Vremurile noastre nu 
mai sunt cuprinse de un asemenea mesiaism intelectual, ci de o libertate neîngr�dit�, 

12 
ara noastr�, Foaia poporal� a Asocia�iunii, redactor O. Goga, nr. 1, 1907, pp. 3-4. 
13 Ibidem, pp. 5-8. 



14

care face ca multe dintre spirite s� se concentreze spre propriile interese �i glorii trec�-
toare. Acestea se întreb� retoric, ce a f�cut Patria pentru ei? sau cum poate patriotismul s� 
�in� … de foame? A�adar, tabele sunt împ�r�ite �i zarurile aruncate. În atmosfera de 
elastic� libertate de opinii, spiritele lezate de def�im�torii patriotismului nu ezit� s�-i 
declare pe ace�tia tr�d�tori, apatrizi, mercenari culturali, „pick-pocke�ii” zilelor noas-
tre, m�sluitori ai criteriilor valorice, mai distrug�tori de valori decât comunismul 
ceau�ist. Sus�in�torii culturii patriotice acuz� progresismul postdecembrist al necano-
nicilor- postromâni �i postpatrio�i, c� vor s� par� originali, alergici la tradi�ie, dar sunt 
mai degrab� „irozi” ai vremurilor noastre, care se declar� s�tui de �ar�, de defectele �i 
incultura celor care locuiesc în ea.14 Adep�ii patriotismului nu agreeaz� faptul c�, nu 
pu�ini oameni de cultur� merg în contrasens cu valorile ��rii, stabilindu-�i priorit��i din 
propria glorie individual�. Scriu, conferen�iaz�, din nevoia acerb� de popularitate, î�i 
lanasez� opiniile cu un ton ascu�it �i întotdeauna contra-cost. Patrio�ii repro�eaz� mul-
tora dintre intelectualii Patriei c� nu se îngrijoreaz� la asaltul puternic al inculturii, dar 
se solidarizeaz�, se sus�in reciproc, în fa�a opiniei c� Eminescu nu mai poate �i „con-
temporan” cu timpurile noastre sau, mai mult, ar � un „cadavru” din dulapul culturii 
na�ionale.15 Pe de alt� parte, cei care dezavuez� patriotismul, considerându-l o piedic� 
în calea integr�rii europene, se plâng de discursul prea tradi�ional, „anacronic” al pa-
trio�ilor, dar se folosesc deseori de exemple „extremiste” pentru a denun�a patriotis-
mul. Cultura noastr� este împrejmuit� ast�zi de o atmosfer� de cea��, de o criz� de 
orientare �i o lips� de moralitate, ideal �i speran��.16 Confuzia dintre realitate �i ideal, 
punerea în contradic�ie a ra�iunii cu sentimentele sunt simptome evidente ale unui 
de�cit de cultur�. Se resimte o nevoie organic� de echilibru, pentru dezvoltarea noas-
tr� intelectual�, de receptivitate la civiliza�ia �i cultura occidental�, dar �i de respect 
pentru tradi�iile culturale. 

Impasul derutei culturale, spirituale, morale, nu poate � dep��it decât prin impli-
care a Statului, �colii, Universit��ilor, Academiei, Bisericii, Armatei, a tuturor institu�i-
ilor de cultur�. �coala româneasc� s-a reorganizat, �i-a modi�cat �i revizuit programe-
le, în detrimentul culturii umaniste �i identitar-patriotice. �coala noastr� nu se poate 
desprinde de periferia culturii, de empirismul abuziv, inferior întotdeauna perspec-
tivelor pe care le deschide cultura umanist�. Este o �coal� bazat� pe un pragmatism 
excesiv �i o idolatrizare a practicii, a tehnicii �i tehnologiei. Se studiaz� pu�in istoria �i 
geogra�a Patriei, cele care ofer� con�tin�a identit��ii. Con�tiin�a patriotic� �i na�ional� 
creaz� acea �br� a comuniunii fr��e�ti �i a solidarit��ii na�ionale, f�r� de care o na�iu-

14 Vezi dezbaterea „Este România altfel?”, care a avut loc la Colegiul „Noua Europ�” miercuri, 
20 februarie 2013. 

15 Re	ec�ie Inspirat� de articolul lui Al.A. Hodo�, Iconocla�tii no�tri...din 	ara noastr�, nr. 3, 
1922, pp. 85-86. 

16 „Ceea ce face ca o na�iune s� se men�in� �i s� se înal�e este for�a moral�, rezumat� în cea mai 
concentrat� form� a con�tiin�ei sociale, în ideea de Patrie”, nota Dimitrie Gusti, în Sociologia 
r�zboiului, din 1915. 
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ne nu este puternic�. Aceast� �br� solidarizeaz� toate genera�iile �i d� garan�ia for�ei 
na�ionale. În su�etul oric�rui Român, îndemna acum un veac istoricul Ioan Lupa�, s� se 
trezeasc� con�tiin�a na�ional�, f�cându-i pe to�i s� în�eleag�, c� avem acelea�i amintiri 
ale trecutului, acelea�i probleme ale prezentului �i acelea�i aspira�iuni ale viitorului. 
(…) Acest teritoriu, binecuvântat de Dumnezeu cu toate darurile, cu o clim� variat�, cu o 
�or� �i o faun� bogat�, cu mine �i substan�e minerale de tot soiul �i cu glie roditoare din bel-
�ug, formeaz� o unitate geogra�c� des�vâr�it�.17 Acest îndemn optimist al lui Lupa�, dar 
�i a multor al�i reprezentan�i ai elitei noastre, s-au concretizat într-o mul�ime de ma-
nifest�ri, conferin�e, dona�ii, ini�iative festive, scrieri istoriogra�ce �i pres� cultural�. 
Patriotismul genera�iilor trecute �i-a g�sit o ampl� exprimare în cultur� �i civiliza�ie, 
chiar dac� regimul comunist l-a pervertit în scop ideologic. Din statistici rezult� c� 
�i ast�zi românii sunt ata�a�i �i mul�umi�i de România, sunt mândri de �ara lor, sunt 
dispu�i s� munceasc� �i s� se sacri�ce pentru ea. Sfâ�ia�i între dorin�a de supravie�uire 
�i sentimentele fa�� de România, mul�i compatrio�i au ales temporar calea unei triste 
pribegii, pe care intelectualitatea �i guvernarea ��rii o judec� în cei mai nepotrivi�i ter-
meni, f�r� compasiune, f�r� discern�mânt. O serie de intelectuali au intrat, în ultimii 
dou�zeci �i cinci de ani în administra�ie, în politic� sau guvernare, de bun� voie �i inte-
resa�i, �i au cau�ionat, nenorocirile ��rii (jaful, corup�ia, criza, parvenitismul, minciuna 
generalizat� prin mecanisme de manipulare a opiniei publice). Mul�i dintre intelectu-
ali cer românilor s� se descurce, s� ia atitudine, s� riposteze, s� manifesteze la starea 
de lucruri a acestui veac. Este o cerere ipocrit�, pentru c� Statul, institu�iile, slujitorii 
acestor institu�ii sunt cei care men�in cu iresponsabilitate starea de lucuri precar� a 
��rii. Dar, ecoul profund al lui Ien�chi�� V�c�rescu, cel care, într-un testament literar 
ne l�sa mo�tenire „a patriei cinstire”, nu s-a stins, cum nu s-a stins nici avertismentul 
lui Alecu Russo, autorul Cânt�rii României, care spunea c� solidaritatea este singura 
cale, pentru a lua Patria înapoi.18 N. B�lcescu, în „Cuvânt preliminariu despre izvoa-
rele istoriei românilor”, din Magazin istoric pentru Dacia (1845) ne-a transmis un me-
saj solemn: „Românii au trebuin�� ast�zi s� se întemeieze în patriotism �i în curaj �i 
s� câ�tige statornicie în caracter. Aceste rezultate credem c� s-ar dobândi, când ei ar 
avea o bun� istorie na�ional� �i când aceasta ar � îndestul r�spândit�. Privind acel �ir 
de veacuri în care p�rin�ii no�tri au tr�it, �i la chipul cu care ei s-au purtat în viea�a 
lor so�ial�, noi am c�utat s� dobândim virtu�ile lor �i s� ne ferim de gre�elile în care 
au picat”.19 Aceste mesaje, peste veacuri arat� fundamentul puternic al ata�amentului 

17 Ioan Lupa�, „Factorii istorici ai vie�ii na�ionale române�ti”, în Anuarul Instirutului de Istorie 
Na�ional�, Cluj: Institutul de Arte Gra�ce „Ardealul”, Cluj, 1921-1922, pp. 29-30. Alexandru 
Lapedatu, „Nou� împrejur�ri de desvoltare ale istoriogra�ei na�ional”, în Anuarul Instirutului 
de Istorie Na�ional�, Cluj: Institutul de Arte Gra�ce „Ardealul”, 1921-1922, pp. 13-14. 

18 A. Russo, op.cit., pp. 29-30. 
19 Magazin istoric pentru Dacia (1845), o revist�, care i-a avut ca editori pe August Treboniu-

Laurian �i Nicolae B�lcescu �i în care au fost tip�rite, pentru prima oar�, cronici muntene�ti 
�i moldovene�ti. 
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patriotic de-a lungul istoriei. Studiile �i evoc�rile, ce formeaz� cuprinsul acestui nu-
m�r al Caietelor de antropologie istoric� demonstraeaz� cu prisosin�� realitatea patriei �i 
a patriotismului, în trecut �i ast�zi. Op�iunea pentru tema Patriotism, politic� �i cultur� 
în secolele XIX-XX a fost inspirat�, pe de-o parte, de aceast� prezen�� constant�, în 
cultura �i mentalitatea româneasc� a patriotismului, ca manifestare istoric�, iar pe de 
alt� parte, de faptul c� patriotismul istoric �i contemporan cere permanente l�muriri 
din partea istoricilor. 

       Simona NICOAR�


