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Nu exist� poate un cuvânt, în zilele noastre, care s� �e mai des pronun�at ca acela 
de patrie. Mai ales în �coal� �i la armat� el revine mereu; dar �i în întrunirile politice, 
în manifesta�iile cu caracter politic, în pres� �i chiar în administra�ie. Câ�i î�i dau îns� 
seama de substan�a �i semni�ca�ia lui? Cred c� foarte pu�ini. Soarta cuvântului patrie 
e aceea�i ca �i a tuturor no�iunilor mai utilizate: ele sânt cele mai pu�in cunoscute. (…). 
Evocarea acestui cuvânt e mai totdeauna înso�it� de accente emotive, uneori ea merge 
mân� în mân� cu puternice exploziuni emo�ionale, care f�r� îndoial� îi dau mai mult� 
culoare, mai mult� str�lucire, mai mult dinamism �i putere de p�trundere în su	ete, 
dar îl sustrag în acela�i timp mult mai u�or unei analize no�ionale. De sigur e greu s� 
gânde�ti, s� scrii sau s� vorbe�ti despre patrie f�r� s� nu �i mi�cat; f�r� s� au �i oarecum 
tulburat su	ete�te adic� f�r� s� nu cazi prad� unei dispozi�ii, care nu e tocmai dintre cele 
mai prielnice pentru luminarea �tiin�i�c� a unei probleme. Dar nu aceasta ar � p�catul 
cel mare, ci abuzul de retoric�, în scop apologetic, ce se face cu cuvântul nostru; mai 
precis: evocarea patriei in fraze ditirambice

Iar când pateticul se împerecheaz� cu �ablonul, deci când pronun�area cuvântului 
de patrie se reduce la o simpl� declama�ie emfatic�, sau la o repetare grandilocvent� dar 
goal� a acelora�i formule sfor�itoare, atunci nu numai c� drumul cunoa�terii e complet 
închis, dar ceea ce e mai grav �i ma trist, îns��i r�scolirea, animarea �t înc�lzirea inimii 
devine inexistent�. Din nenorocire evocarea lui se face de cele mai multe ori în acest 
fel din urm�, mai ales la serb�ri �i la par�zi �i în genere acolo unde sânt masse mari �i 
unde, în mod fatal, se face apel mai pu�in la lirism, cât la formule spuse cât, mai tare �i 
mai r�spicat �i cât mai mult repetate — adic� la mijloace mecanice. (...) 

II. Patria �i alte tipuri de colectivitate. 

Am indicat pân� acum elementele constitutive fundamentale ale patriei. Am deter-
minat astfel liniile mari ale patriotismului; mai r�mân îns� de f�cut o serie de preciz�ri 
de am�nunt, care s� strâng� �i mai deaproape problema. S� vedem întâi raporturile pa-
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triei cu patria cea mic� (c�minul, regiunea), cu na�iunea, cu statul �i apoi, coborându-ne 
în lumea subuman�, s� facem o compara�ie între patrie �i forma�iuni asem�n�toare la 
animale. Aceste paralele, care ne indic� limitele patriei, ne vor da �i l�muriri pre�ioase 
asupra naturii ei. începem cu prima chestiune, dac� nu cea mai important� dintre cele 
patru, cea mai spinoas�, în orice caz cea mai problematic�. 

Într-adev�r, raportul dintre patria mare �i cea mic� nu e a�a de u�or de determinat 
�indc� el nu e un raport precis, vreau s� zic un raport constant. A variat în decursul 
timpului �i variaz� chiar �i acum înc�. La început — �i atâta vreme cât societatea a avut 
propor�ii reduse, cum e �i ast�zi cazul la primitivii întârzia�i — se poate spune c� a existat 
o identitate aproape des�vâr�it� între patria local� �i patria mare, c�ci aceasta nu dep��ia 
în fapt pe cea dintâi. Nu exista propriu zis decât o singur� patrie: cea local�. Pe m�sur� 
îns� ce �ara se m�rea ca teritoriu, începea s� apar� dualitatea: patria mic� — patria mare, 
adic� începea s� se a�rme discrepan�a între centrul de via�� (�i regiunea respectiv�) �i 
patria larg�. Atât timp îns� cât statul s-a mul�umit cu o simpl� suzeranitate formal� f�r� 
s� se amestece prea mult în via�a regiunii, adic� atâta vreme cât ideea de patrie mare 
a fost mai mult o simpl� abstrac�iune în mintea câtorva ideologi, opozi�ia între aceste 
dou� structuri a fost redus�. Ea apare mai acut� mai ales începând din secolul XIX, când 
statul devine tot mai centralist, c�utând prin �coal� �i administra�ie s� promoveze cât 
mai mult ideea de patrie mare, care câ�tig� neîncetat �i de�nitiv su	etul elitelor. Acest 
proces s-a petrecut aproape pretutindeni în Europa, în secolul trecut. În cazul nostru, 
dup� cum se �tie, Patria Român� s-a desvoltat �i s-a a�rmat numai înl�turând, în orice 
caz dep��ind patriile mici �i nu numai provinciile: Muntenia, Moldova, Transilvania, dar 
�i regiunile, diferitele �inuturi: 
ara Arge�ului, Bârsei etc. Patria a trebuit chiar s� lupte 
împotriva particularismelor, împotriva patriilor locale. �i nici ast�zi nu se poate spune 
c� acest proces, mai ales în ��rile cu o popula�ie ��r�neasc� autentic� �i unde mobilitatea 
locuitorilor e redus�, e complet terminat. Adic� nici acum patria (patria mare) nu e o 
entitate, nu e o �in�� tr�it� de toat� lumea; înc� se mai g�sesc, de ex. �i la noi, foarte 
mul�i oameni pentru care patria e numai atât cât v�d cu ochii, pentru care în tot cazul 
patria nu devine o realitate tangibil�, decât atunci când v�d c� e amenin�at� regiunea �i 
c�minul lor. �i nici nu e de mirare, dat �ind c� ideea de patrie (mare) presupune, cum 
am relevat �i înainte, un proces de abstrac�ie de care su	etul mai concret, mai plastic, 
mai intuitiv al ��ranului �i în genere al claselor populare e cu totul str�in. De obicei 
acesta — �i în general omul — se simte ata�at de locul unde tr�e�te sau de regiunea sa. 
Aceasta e atitudinea spontan� primordial�. Ori, cum spune foarte bine Michels, iubi-
rea pentru locul nostru nu con�ine iubirea de patrie cu toate ora�ele �i satele în care nu 
ne-am n�scut, pe care nu le-am v�zut �i de care nu suntem lega�i prin nici o amintire. 
Patriotismul local nu e legat prin nici o asocia�ie logic� cu patriotismul larg. Acesta, ca �i 
interna�ionalismul, presupune lips� de contact �zic a credincio�ilor s�i. El înseamn�, în 
orice caz, o atitudine nou�, o l�rgire, o violentare a cadrelor obi�nuite, care nu reu�e�te 
oricând �i oricui, adic� o opera�ie care nu se realizeaz� dela sine. Autorul nostru crede 
chiar c� iubirea total� de patrie e un postulat, care se realizeaz� numai în momentele de 
comuniune pe care le d� starea de mas�, ceea ce socotesc c� e exagerat. 
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Ast�zi îns�, datorit� între altele în deosebi mobilit��ii popula�iei, localismul sl�be�te 
tot mai mult; e drept nu e totdeauna în favorul patriotismului larg, ci uneori în favoa-
rea interna�ionalismului. Nu se poate îns� contesta c� tr�im acum ceasul patriei mari. 
A�a de puternic� e aceast� tendin��, încât nimeni nu mai îndr�zne�te s� fac� apologia 
patriotismului local per se. Aproape to�i cei care pledeaz� ast�zi pentru reînvierea regi-
onalismului, cum e �i cazul lui Barres, o fac aceasta pe motivul c� variantele regionale 
dau o coloare �i o bog��ie mai mare patriei largi. �i chiar �i apostolii cei mai fanatici ai 
localismului justi�c� cam în acela�i fel atitudinea lor, atunci când spun c� pentru ca s�-
�i po�i iubi patria adic� patria mare, trebue s�-�i iube�ti mai întâi patria cea mic�, locul 
unde tr�e�ti �i regiunea respectiv�. Ra�ionamentul f�r� îndoial� nu e nejust din punct de 
vedere genetic. Nimeni nu ajunge dintr-odat� s�-�i iubeasc� �ara. La inceput ne sim�im 
ata�a�i numai de patria noastr� local�, uneori chiar numai de c�minul nostru. Iubirea 
pentru patria mare se desvolt� treptat �i mai târziu �i ea se ridic� pe fundamentul �i 
cu ajutorul iubirii pentru patria cea mic�. Îl reproduc îns� nu atât pentru veracitatea 
lui cât pentru valoarea lui simptomatic�, pentru omagiul discret, dar incontestabil pe 
care-l depun pe altarul patriei mari chiar �i negatorii ei. De o revenire la ceea ce a fost 
înainte, la patriotismul local, ca un scop în sine, nu mai poate � deci vorba. Dac� îns� 
cursul de ast�zi înseamn� o p�trundere tot mai mare a periferiei de c�tre centru, dac� 
interdependen�a între diferitele p�r�i ale unui organism na�ional e prea mare pentru a 
mai � posibil localismul, nu se poate totu�i contesta c� reînvierea regionalismului, tocmai 
într-o �ar� a�a de centralist� cum e Fran�a, înseamn� c� raportul între patria cea mare �i 
cea mic� nu e nici ast�zi chiar unul de�nitiv a�ezat, ci unul înc� mobil, dinamic. Dar vom 
mai avea ocazia, mai târziu, s� relu�m discu�ia raportului între patria mare �i cea mic�. 

Tendin�a de dispari�ie a patriilor locale, adic� tendin�a de încadrare a p�r�ilor într-un 
tot, are loc mai ales acolo unde avem o popula�ie omogen� din punct de vedere etnic. Cu 
aceasta am trecut la a doua problem�: la raportul dintre patrie �i na�iune. Patriotismul, 
cum s-a putut vedea deja pân� acum, nu e, într-o oarecare m�sur�, decât un alt nume 
dat na�ionalismului; patria �i na�iunea �ind, dac� nu dou� no�iuni identice, cel pu�in 
dou� no�iuni care se acoper� par�ial, în orice caz dou� no�iuni corelative. Robert Michels 
spune c� patria e cadrul exterior al na�iunii (�usseres Get�ss der Nation). Formula nu 
mi se pare tocmai fericit�, �indc� patria nu e numai teritoriu �i structur� economic� — 
singurii factori care ar putea � socoti�i ca simple cadre exterioare (�i �i aceasta e discu-
tabil!) — dar �i un trecut. Ori acesta nu e numai un cadru exterior, trecutul nu e numai 
exterior prezentului, el se �i prelunge�te în prezent, e interior lui; l�sând la o parte faptul 
c� trecutul nu e constitutiv numai pentru patrie, dar �i pentru na�iune. Patria înseamn� 
apoi — mai ales — un prezent, ce d� na�tere �i e constituit din sentimente intime, uneori 
chiar lirice. Ori aceste dou� din urm� elemente, de ordin mai idealist, ce însu	e�esc pe 
cele dintâi — �i care sunt con�inuturi nu cadre — sunt acelea care dau pecetea speci�c� 
patriei. Am relevat totu�i formula lui Michels pentru c� ea con�ine indica�ia strânsei 
leg�turi între patrie �i na�iune. 

Se poate spune c� patria se întinde, în general, pân� acolo, pân� unde se întinde �i 
na�iunea. De ex. patria român� — nu statul român — se întinde �i ast�zi pân� acolo 
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unde locuesc Românii, adic� pân� la vechile frontiere; c�ci prin faptul c� unele p�r�i ale 
��rii au fost scoase de sub jurisdic�iunea statului român, nu înseamn� c� ele înceteaz� 
de a mai constitui o patrie pentru Români, atâta vreme cât ele continu� s� îndeplineasc� 
condi�iile necesare mediului nostru patriotic. �i invers, prin faptul c� unii fra�i ai no�tri 
au schimbat statul, nu înseamn� c� au schimbat �i patria atâta vreme, bine în�eles, cât ei 
î�i men�in mai departe �in�a lor na�ional�. Patria lor — e vorba de patria mare; cea mic�, 
se în�elege, �ind regiunea respectiv� — r�mâne mai departe 
ara Româneasc�. �i acesta e 
aproape pretutindeni cazul unde patria �i na�iunea pe de o parte, statul pe de alt� parte, 
nu coincid; mai ales acolo unde o popula�ie, separat� de statui ei na�ional �i anexat� 
unui stat str�in, e în continuitate neîntrerupt� cu restul cona�ionalilor. Nici o asemenea 
demarca�ie arbitrar� nu va putea determina un popor con�tient s�-�i schimbe patria. 

Exist� totu�i cazuri de patrii, chiar �i ast�zi, f�r� o baz� strict na�ional�, ceea ce ne 
arat� c� aceste dou� categorii, patria �i na�iunea, oricât ar � de strâns legate, nu sunt în 
esen�� identice. Nu m� refer la faptul c� �ecare �ar� ad�poste�te o mul�ime de str�ini 
de neam �i loc, care socotesc în mod sincer �ara gazd� ca pe o patrie a lor, ci la acela mai 
elocvent, care atârn� mai greu, c� în unele regiuni popoare diferite tr�iesc de veacuri 
împreun�, uneori chiar amestecate, socotind �inutul respectiv ca pe o patrie comun�. E, 
între altele, cazul clasic al Elve�iei, unde, datorit� unei constela�ii aproape unice �i dat� 
�ind egalitatea total� a celor patru popoare în stat, s-a ajuns la un patriotism elve�ian, 
care a reu�it, pân� la un punct, s� dep��easc� patriotismele na�ionale: romand, german, 
italian �i ladin. Dar cel pu�in aici avem o egalitate complet� între popoarele conlocui-
toare. Exist� îns� �i cazuri unde nu g�sim a�a ceva �i unde cu toate acestea popula�iile 
dezavantajate din punct de vedere na�ional socotesc nu numairegiunea în care tr�esc, 
dar chiar �ara în întregime, c�reia îi apar�in, ca patria lor. E cazul minorit��ilor na�iona-
le: a bascilor din Spania, a bretonilor din Fran�a, a galilor din Anglia �i a venzilor din 
Germania, grupuri etnice ce constituesc ultimile resturi neasimilate ale unor popula�ii ce 
au intrat în compozi�ia popoarelor spaniol, francez, englez �i german; acestea pot spune 
în adev�r, f�r� mult efort, c� patria lor e respectiv Spania, Fran�a, Anglia �i Germania. 
Altfel stau lucrurile cu celelalte minorit��i. Mai ales când ele se g�sesc aproape de co-
na�ionalii lor, care alc�tuesc un stat independent — dar chiar �i când aceasta din urm� 
nu e cazul — e foarte greu s� socoteasc� �ara poporului majoritar ca o patrie. Trebuie 
�i aici împrejur�ri cu totul deosebite, un trecut comun, idealuri comune — cum a fost 
cazul alsacienilor în special pân� la 1870 �i cum e �i ast�zi cazul corsicanilor, popula�iii 
care f�r� s� � renun�at la limba �i patriotismul lor local se sim�eau �i se simt �i ast�zi 
ata�ate — cel pu�in în parte — foarte mult de patria mare, adic� de Fran�a — ca s� �e 
posibil a�a ceva. În general, ele vor socoti �inutul unde locuesc ca pe o patrie regional� 
proprie, patria lor mare �ind, cum aminteam �i înainte, �ara cona�ionalilor lor. Astfel 
c� vom avea pe acela�i teritoriu mai multe patrii — socotite ca atare, uneori nu numai 
de minorit��i, dar �i de fra�ii lor de sânge de peste hotare — dup� num�rul popoarelor 
conlocuitoare; este cazul tuturor �inuturilor cu o popula�ie mai amestecat� (Palestina, 
Macedonia). în orice caz, în asemenea situa�ii nu se va ajunge la o patrie comun�, nici 
chiar la una regional� comun�. Numai când o minoritate e mult prea departe de cona-
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�ionalii ei, astfel c� orice extensiune teritorial� a acestora nu ar putea-o îngloba, când 
ea se bucur� în acela� timp de un tratament bun, a�a ca ea s�-�i poat� cultiva în mod 
nestingherit particularit��ile ei, numai atunci e posibil ca s� se ata�eze de �ara respectiv�, 
socotind nu numai regiunea unde tr�ie�te, dar �i �ara poporului majoritar, în întregi-
me, ca pe o patrie comun�. M� gândesc aici la Sa�ii no�tri, care pe lâng� c� îndeplinesc 
aceste condi�iuni au �i r�d�cini puternice în p�mântul Ardealului, cum ne arat� opera 
lor civilizatorie �i cultural� vizibil� pretutindeni aici. Pentru sa�i într-adev�r Ardealul 
reprezint�, ca �i pentru Români, o patrie, cu toat� atrac�ia pe care o exercit� asupra lor 
Germania �i s� sper�m c�, cu timpul, România în întregime va � socotit� de ei ca patria 
lor. Cu atât mai mult cu cât convie�uirea cu neamul nostru, dac� n-a dus la o intimitate 
prea mare, nu s-a semnalat nici prin fric�iuni sau du�m�nii. �i nu trebue uitat c� Sa�ii, 
mai ales poporul, ne-au înv��at limba înc� de pe vremea st�pânirii trecute. 

Patria poate � deci într-un dublu sens socotit�, ca �ind o forma�iune mai larg� decât 
patria local�: în sensul c� ea cuprinde regiuni diferite �i în sensul c� ea poate cuprinde 
uneori, în cazuri fericite, �i popoare diferite. în acest din urm� caz, ea poate � mai larg�, 
mai cuprinz�toare �i decât na�iunea. Dar asupra raportului dintre patrie �i na�iune vom 
reveni în alt� ordine de idei. 

Raportul dintre patrie �i stat reiese foarte u�or din considera�iilede pân� acum. Dac� 
na�iunea îns��i nu se acoper� complect cu patria, cu atât mai pu�in se identi�c� statul 
cu ea, cum de altfel s’a pututvedea destul de bine din cele discutate în capitolul ante-
rior, în adev�r, statul �i patria sunt dou� categorii sociologice bine distincte. Patria eo 
con�gura�ie psiho-social� cu baz� material�, o colectivitate natural�relativ neorgani-
zat�, de aceea se spune despre ea c� e mai mult oatmosfer�, voind s� se indice prin 
aceasta tocmai caracterul pu�in organizatal vie�ii sociale patriotice. Statul e în schimb 
o colectivitate f�r�baz� natural�, dar cu o structur� social� extrem de organizat� �i 
institu�ionalîzat�. �i nu numai formal-sociologic, dar �i din punct de vedereal con�inu-
tului ele se disting în mod incontestabil. O patrie �i o na�iune pot dep��i limitele unui 
stat, iar acesta poate cuprinde, la rândul s�u, mai multe na�iuni �i, în consecin��, �i mai 
multe structuri patriotice. Dar dac� ele sunt deosebite, nu însemneaz� c� ele stau al�turi 
una de alta, c� sunt f�r� in	uen�� una asupra alteia. Dat �ind c� statul presupune un 
teritoriu, o �ar�, dat �ind �i strânsa leg�tur� între stat �i na�iune, e �resc ca între stat �i 
patrie s� existe puncte de contact su�ciente. Merit� relevat�, mai ales, marea in	uen�� 
promovatoare pe care o exercit� statul modern asupra patriei mari �i în defavorul 
patriilor locale, datorit� aparatului organizator de care dispune: administra�iei �i în 
genere biurocra�iei (ce uni�c� �i niveleaz� particularismele), �colii �i armatei. Mai ales 
�coala, prin nesocotirea voit� a dialectelor �i particularit��ilor locale, e unul din cele 
mai puternice mijloace de a�rmare a ideii de patrie. Se’ poate chiar spune c� statul e, 
în zilele noastre, osatura patriei,el reprezint� în orice caz, ast�zi, sprijinul ei cel mai 
puternic. Exist�,f�r� îndoial�, o patrie �i acolo unde nu e stat. Polonia, de ex. constitu-
ia pentru Polonezi �i înainte de 1918 o patrie. Era teritorul dintre Vistula �i a	uen�ii ei 
r�s�riteni, locuit în majoritate de Polonezi �i unde se vorbea limba acestui popor �i se 
întâlnea felul de viea�� �i obiceiurile sale. Dar cât era de sl�bit� realitatea �i e�cacitatea 
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acestui mediu patriotic polonez, împ�r�it în trei p�r�i �i în�esat de in	uen�e heterogene, 
datorit� în deosebi �colii �i administra�iei str�ine. Numai dup� reconstituirea statului 
na�ional polonez, patria lor �i-a putut c�p�ta toate drepturile �i toat� str�lucirea ei. Cât 
e de necesar sprijinul statului pentru patrie, ne arat� acela�i caz al Poloniei în zilele 
noastre. Disp�rând statul polonez, nu numai c� patria respectiv� a redevenit iar��i 
slab�, r�mânând f�r� ap�rare, dar ea e amenin�at� chiar cu des�in�area, în tot cazul, 
prin diferitele mut�ri �i transplant�ri de popula�ii,f�cute de statele str�ine vecine, o 
întins� regiune din fosta Polonie nu va mai putea � socotit� ca patrie a Polonezilor. 
Peste câteva genera�ii numai, un polonez care ar reveni acolo, nici nu s’ar mai putea 
reg�si. Nimic nu va mai exista din atmosfera patriotic� de odinioar�. (Cum s’a întâm-
plat de altfel în mod pa�nic, pe nesim�ite �i înainte, în secolul trecut, cu Gali�ia prin 
popularea ei de c�tre Ucraineni; a�a c� aceast� provincie istoric� polonez� a fost aproa-
pe „despatriotizat�” — evident din punct de vedere polonez. Dac� ar � existat în se-
colul al XlX-lea statul polon dinainte de împ�r�ire, desigur acest lucru nu s’ar � putut 
petrece; în nici un caz el nu s’ar � întâmplat în a�a m�sur�). Dar dac� o popula�ie î�i 
poate pierde din diferite motive patria sa, �e c� a fost silit� s� o p�r�seasc�, �e c� a 
plecat de bun� voie, — cum s’a întâmplat iar��i, de atâtea ori în decursul istoriei uma-
nit��ii — aceasta nu înseamn� c� ea va r�mâne f�r� patrie proprie, afar� bine în�eles 
dac� ea nu se pulverizeaz�, dac� nu se risipe�te în toate p�r�ile, cum e cazul Evreilor 
�i 
iganilor. În noile locuri unde a fost mutat� sau unde a venit de bun� voie, cum am 
ar�tat �i la început, ea î�i va întemeia treptat, în câteva genera�ii, o nou� patrie. C�ci 
omul nu poate tr�i f�r� patrie. Ea e o categorie existen�ial� a spe�ei umane. Mai mult, 
se poate spune c� ea se g�se�te �i la animale. „Nostalgia, zice R. Michels, nu e o cate-
gorie etic�. �i animalele eliberate din captivitate obi�nuesc s� se reîntoarc� la locul lor 
de origin�.” Se povestesc chiar lucruri pu�in obi�nuite în acest sens. Suntem ast�zi îns� 
în m�sur� s� ne srijinim a�rma�ia c� �i animalele au o patrie, pe date obiective,veri�-
cate experimental, datorite chiar unui autor român. E vorba de cercet�rile poetului �i 
psihologului clujan M. B e n i u c, publicate în parte, nu de mult, sub titlul: Mediu, 
Preajm�, Vatr�1) Acesta pornind dela no�iunea mediului speci�c (Umwelt) a marelui 
biolog german tlxkull, pe care Beniuc o traduce în române�te prin cuvântul preajm�, 
caut� s� dovedeasc�, bazat pe cercet�ri proprii, ca �i pe ale altor biologi �i psihologi, 
c� animalele au nu numai un mediu speci�c, a c�rui structur� �i întindere sunt deter-
minate de spe��, dar �i un fel de patrie, un loc unde ele se simt mai bine �i mai acas�, 
pe care el o nume�te vatr� �i care e determinat� de propria experien�� a insului-animal. 
Dar s� d�m cuvântul autorului nostru. Vatra, zice Beniuc, e un loc determinat spa�ial 
�i temporal, care apar�ine animalului �i pe care el î�i desf��oar� durata. Ea ar � situa�ia 
ce �i-o creiaz� în timp �i spa�iu») un ins prin tot ce-i st� la dispozi�ie. E legat� de loc �i 
de ins; �indc� vatra trebuie s� �i-o cucereasc� animalul singur, ca nu i se d� deagata, 
nu îi e impus� ca mediul �t preajma. In cazul acesta organismul ar deveni modelatorul 

1 Analele de psihologie, vol. IV, 1937. 
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propriei sale lumi, utilizând o parte din ceee ce îi ofer� preajma sa �i o parte, cea mai 
autonom�, din propriile sale for�e. Evocând, câteva pagini mai târziu, dorul de �ar� ce 
caracterizeaz� omul, Beniuc conchide urm�toarele: „Aceast� leg�tur� tainic� între in-
divid �i loc are originile mult mai departe, decât limitele înguste ale spe�ei umane. Cum 
vom vedea, se întâlne�te cristalizat� la spe�e considerabil inferioare nou�” (p. 15). Ce 
e, mai precis vorbind, aceast� vatr�? Citez: „... e locui unde animalul se simte acas�, 
familiar, unde î�i are culcu�ul, domeniul de vânat, drumuile cunoscute, pe scurt sin-
gurul loc unde el se simte la ad�post. Orice trecere peste circomferin�a vetrei provoac� 
nelini�te, totul devine straniu, fapt care aduce dup� sine o rapid� retragere în sânul 
vetrei. Faptul c� un animal, transportat într’un loc necunoscut, se comport� fricos �i 
precaut, e o dovad� c� e vorba de un ins cu temeiurile legate deja de un loc în lumea 
asta” (p. 15-16). Autorul ilustreaz� a�rma�iile sale prin exemple aduse din observa�ii-
le experimentale pe care le-a f�cut asupra comportamentului pe�telui Be�a Splendens, 
ca �i prin alte exemple, luate dela al�i cercet�tori �i care au lucrat cu alte categorii de 
animale (pe�tele Gasterosteus aculeatus, apoi corvine, maimu�e). Rezumând tr�s�tu-
rile generale ale vetrei, el îi g�se�te urm�toarele caracteristici: „Legarea de loc este 
prima �i cea mai caracteristic� tr�s�tur� a vetrei. Apoi vine limitarea, �xarea grani�elor, 
în al treilea îând st� organizarea interioar�, care d� vetrei un colorit de ceva „cunoscut” 
�i familiar. Iar în al patrulea rând e caracterul de proprietate” (p. 18). — Cunoa�tem 
din proprie experien�� cât se ata�eaz� animalele noastre domestice nu numai de oameni, 
ci �i de locuri. �tim, spre ex., c� atunci când dai un câine cuiva, trebue ca el s� �e un 
c��el mic, s� nu se � legat înc� de vechiul lui proprietar �i de c�minul lui, pentru ca el 
s� poat� prinde r�d�cini la noul st�pân �i în noua curte. Altfel ei se întoarce înapoi. Ia 
terminologia lui Beniuc, c��elul ca s�-�i poat� forma u�or o vatr� nu trebue s� � avut 
alta înainte, nu trebue s� se � ata�at prea mult de casa �i locurile primului st�pân. Dar 
Beniuc atrage aten�ia c� vatra animalului domestic nu coincide cu sfera c�minului pe 
lâng� care el se g�se�te. „Noi nu cunoa�tem bine viea�a animalelor noastre domestice, 
dar dac� le-am observa am vedea c� ele î�i au proprietatea lor, în�untrul �i câteodat� 
înafara propriet��ii noastre bazat� pe hârtii juridice. Au, cu alte cuvinte, o vatr� orga-
nizat�, cu drumuri cunoscute, culcu�, locuri de joac�, de repaos etc, E�ite din limitele 
vetrei, animalele se nelini�tesc �t caut� s� revin� cât mai repede acas�. N’avem decât 
s� ne gândim cât de greu ar � s� desp�i�im o pisic� dela casa, care o � proprietatea 
noastr�,dar dintr’o perspectiv� de mâ�� a lucrurilor, e proprietatea ei1) Fire�te situa�i-
ile, din aceast� proprietate, care o intereseaz� pe ea sunt altele decât acele care ne in-
tereseaz� pe noi (noi, de exemplu, n’avem c�i pe acoperi�) — dar sunt �i puncte de 
intersec�ie între vetrele noa �i nu rareori ajungem la neîn�elegeri cu pisicile pe motive 
de înc�lcarea dreptului de proprietate” (p. 21). S� vedem acum, mai departe, structura 
vetrei. în constitu�ia vetrei o importan�� de primul rang ar avea, dup� autorul clujan, 
culcu�ul: aici �i-ar petrece animalul cea mai mare parte din timp �i tot aici s’ar g�si de 
cele mai multe ori �i cuibul în care sunt crescu�i urma�ii. În general, culcu�ul ar � un 
loc mai mult sau mai pu�in constant în�untrul vetrei, a�ezat de cele mai multe ori într’o 
pozi�ie central�. Dela el, zice Beniuc, pornesc drumurile cunoscute în toate sensurile, 
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c�tre alte focare vital importante. Alte componente importante ale vetrei ar �: 1. do-
meniul de vânat sau de c�utat hran�, care e mai pu�in localizat,variind dup� cum 
exist� hrana la dispozi�ie �i 2. depozitele de hran�. Tot o chestiune de organizare in 
interiorul vetrei, spune el, este cur��enia — apoi drumurile cunoscute care leag� dife-
ritele p�r�i ale vetrei. Din punct de vedere al organiz�rii interioare a vetrei, — c�ci ea 
evoluiaz� dela ceva difuz �i haotic, spre ceva articulat �i organizat - problem� asupra 
c�reia exist� date mai pu�ine —, autorul scoate în eviden��, pe baz� iar��i de date ex-
perimentale, importan�a primei experien�e �i diferen�ierea propriet��ii. Cu cât lucru-
rile ar � mai apropiate de animal, cu atât i a r apar�ine mai m u l t: ...„leg�tura dintre 
ins �i vatra sa este cu mult mai strâns� decât la �in�ele umane. De aceea grada�ia 
concentric� (adic� apropierea mai mare sau mai mic� a locului de ins) de care vorbeam 
mai sus e mai greu de identi�cat la animal. Toate punctele vetrei au o puternic� nuan-
�� de proprietate. In schimb la om, pe m�sur� ce avanseaz� în con�tiin��, grada�ia se 
face tot mai sim�it�. Dela no�iunea strâmt� de vatr� casnic�, se ridic� la cea de sat, de 
�inut, de patrie, pân� la no�iunea evoluat� de umanitate. Ceea ce numeam „str�in�tate” 
la animal, pentru om are, �i în deosebi pentru omul cult, mai mult un sens politic �i 
geogra�c. Nimic din ceea ce era straniu �i du�m�nos nu se mai p�streaz�. 2 În tot cazul, 
în acest sens tinde con�tiin�a s� extind� raza vetrei” (p. 36-37). O alt� serie de probleme 
în leg�tur� cu structura vetrei, pe care Beniuc numai le aminte�te sunt: vatra dubl� 
(unele animale, ca de altfel �i unii oameni — marinarii, de ex. — au mai multe vetre), 
p�r�sirea vetrei (�e sezoniar numai, �e de�nitiv din cauza lipsurilor) �i aspectul soci-
al al vetrei (companionii de vatr�, vatra colectiv�). Cum vedem, vatra reprezint� în 
adev�r un fel de c�min �i cum acesta constitue prima form� de patrie, putem vorbi deci 
�i de o patrie la animale. G�sim �i la vatr�, cele amintite mai înainte ca �ind caracteris-
tice patriei: un teritoriu, un loc unde insul î�i câ�tig� existen�a, unde atâtea �i atâtea 
lucruri îi sunt cunoscute (ascunzi�ul, vegeta�ia, drumurile etc) �i unde în consecin�� el 
se simte bine. Dar vatra, patria animal�, e mai s�rac� decât cea uman�; natura ei e mai 
pu�in complicat�. Lipse�te din structura ei atât referin�a la trecut (ca �i cea la viitor) 
— vatra nu-i pentru animale locul unde au tr�it str�mo�ii lor — cât �i atmosfera spiri-
tual� constituit� din obiceiuri �i valori, atât de speci�c� celei umane — vatra nu e locul 
unde animalul întâlne�te acelea�i moravuri �i norme —, adic� lipsesc factorii spirituali, 
factorii din punct de vedere genetic mai târzii, dar mai diferen�ia�i. De altfel, c� patria 
uman� are un caracter mai pu�in material insist� �i Beniuc. F�r� îndoial�, prin faptul 
c� ea are un caracter mai larg �i mai abstract decât cea animal�, nu înseamn� c� î�i 
pierde cu totul particularitatea �i concre�iunea, (Nici pentru omul de ast�zi, str�in�ta-
tea nu are numai un sens politic �i geogra�c; ea înseamn� �i pentru noi non-patrie). 
Totu�i nu se poate contesta caracterul mai idealist al patriei umane. De aceea socotesc 

2 Mi-aduc �i eu aminte c� acum câ�iva ‚ani, ni�te rude ale mele care s’au mutat din casa unde 
st�teau cu chirie �i in care locuiau de mul�i ani, în casa lor proprie, n’au putut determina �i 
pisica s� se mute. Ea n’a vrut s� vin� cu st�pânii, adic� n’a vrut s�-�i p�r�seasc� vatra ei. 
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foarte fericit� ideea cercet�torului clujan de a întrebuin�a pentru designarea c�minului 
animalelor cuvântul vatr�, care prin caracterul s�u masiv-material exprim� mai bine 
speci�cul lui, cuvântul patrie �ind mult prea înc�rcat de semni�ca�ia sa uman�. A doua 
deosebire esen�ial� între vatra animal� �i patria uman� — indicat� �i ea de Beniuc — 
rezid� în caracterul „individualist” al celei dintâi, spre deosebire de caracterul tot mai 
colectiv al celei din urm�. De sigur, exist� elemente colective �i la vatr�. Autorul nostru 
semnaleaz�, de exemplu, c� unele drumuri ale animalelor nu au numai caracterul de 
posesiune individual�, ci sunt drumuri utilizate de mai mul�i indivizi ai spe�ei, astfel 
c�, din cauza marei circula�ii, ele devin veritabile �an�uri (cazul drumurilor furnicare-
lor). Tot el spune c� ar mai exista ca probleme ale vetrei, aspectul ei social: companio-
nii de vatr�, vatra colectiv�. Nu se poate îns� a�rma, sub nici un motiv, c� vatra — atunci 
când in ca se g�sesc mai mul�i in�i — reprezint� o realitate suprapersonal�, tr�it� ca 
atare de animalele conlocuitoare. Vatra e în adev�r a insului; poate � �i a mai multor 
in�i, dar prin aceasta ea nu devine o realitate social� autentic� (o unitate), ci cel mult 
un agregat social, în general e foarte discutabil, în lumina cercet�rilor de ast�zi, de a 
vorbi de colectivit��i autentice la animale, adic� de unit��i. Cel mult, poate, familia 
animal� (femela �i puii, numai la antropoide (la primate) �i masculul) s� poat� � pri-
vit� ca atare �i �i aceasta pentru scurt timp. De curând Rabaud,3) într’o lucrare extrem 
de documentat�, contest� cu des�vâr�ire a�a ziselor societ��i animale caracterul lor 
colectiv. Pentru el exist� numai un comportament psiho-social, un comportament ie�it 
sub in	uen�a colectiv�, cum sunt fenomenele de panic�; nu exist� îns� un comportament 
social organizat. A�a zisele state ale albinelor, furnicelor, termitelor sunt antropomor-
�sme. De fapt avem de a face cu un simplu comportament automatic asem�n�tor, nu 
cu o coopera�ie, cu o coordonare efectiv�. Avem mai mult un paralelism de compor-
tament; �ecare membru al grupului se comport� îns� ca �i cum ar � singur. Cam la 
acelea�i rezultate, deci c� nu putem vorbi la animale de o activitate colectiv�, ajunge 
�i un alt cercet�tor de seam� în acest domeniu, Zuckermann,4) Evident problema nu e 
de�nitiv rezolvat�. Un alt biolog francez M. Prenant5) reexaminând faptele citate �i 
concluziile lui Rabaud g�se�te c� putem totu�i vorbi �i la animale de forme rudimen-
tare de colaborare. Oricum s’ar rezolva îns� litigiul dintre ace�ti doi autori, cu greu se 
va putea sus�ine, în mod serios, c� vatra animal� (de ex. : cote�ul �i curtea pas�rilor) e 
o realitate suprapersonal�, tr�it� ca atare de acestea, adic� sim�it� de animale ca �ind 
a lor împreun�. 

F�r� îndoial� �i patria uman� poate � conceput� oarecum indi vidualist. Mai ales în 
forma ei primordial�, c�minul, ea are un puternic caracter în acest sens. Dar nici aici nu 
cred c� se poate sus�ine acest lucru, în mod absolut. Fiindc� chiar c�minul la om, nu e 
numai al insului, ci �i al familiei sale. C�minul nu e numai al meu, ci �i al nostru. Cu atât 

3 Phenomene social et societes animahs. Paris 1937. 
4 La vie sexuelle et sociale des singes. Paris 1937. 
5 Rapports entre a�imaux et sociitis animalei Encyclopidie francaist. Tome VIII. La Vie Mentale. 
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mai pu�in satul, ora�ul, regiunea �i �ara. �i pe m�sur� ce patria se l�rge�te, pe m�sur� 
ce ea devine mai cuprinz�toare, ea devine incontestabil mai abstract�, dar �i de un mai 
puternic caracter suprapersonal. Patria mare, nu mai poate � în niciun caz monopolizat� 
numai de un individ, sau numai de o categorie de oameni; ea e nu numai a mea, ci ea e a 
noastr�, în spe�� a tuturor cona�ionalilor mei. C�ci ceilal�i din jurul meu nu sunt numai 
simple �in�e pasive care alc�tuesc decorul patriei, constituind atmosfera patriotic�, cum 
poate � cazul la animale, ci ei sunt �i elemente active, în comuniune patriotic� cu mine. 
Oricât a�i concepe de strâmt, de limitat, patria uman�, caracterul ei colectiv nu poate 
� escamotat. De altfel patria — cum am atras aten�ia — nu e numai a noastr�, dar �i a 
str�mo�ilor no�tri, în continuitatea c�rora tr�im noi. 

III. Patria ca unitate colectiv�

O alt� serie de probleme în leg�tur� cu patria sunt date prin caracterul ei de forma�ie 
social�, prin felul cum e tr�it� aceast� unitate pe plan psihologic. Dup� ce-am delimitat 
patria fa�� de alte forma�iuni conexe sau chiar înrudite, putem acum, reluând �rul în-
trerupt la sfâr�itul primului capitol, s� continu�m mai departe analiza no�iunii de patrie. 
Primul dintre cele trei aspecte enun�ate care va � desb�tut, va � cel social, în sensul strâmt 
al cuvântului. Vom examina patria, în aceast� privin��, din cele dou� puncte de vedere 
posibile: atât „atomistic”-analitic, adic� urm�rind diferitele procese din sânul ei, diferi-
tele ac�iuni, reac�iuni, atitudini �i comportamente pe care le pot avea indivizii ca p�rta�i 
ai acestei colectivit��i �i în consecin�� sub in	uen�a ei, cât �i „universalistic”-sintetic, 
adic� vom privi patria ca o unitate, ca o forma�ie suprapersonal�, cercetând însu�irile ei 
ca atare, începem cu prima opera�ie, cu analiza proceselor, care are un caracter mai di-
namic, urmând apoi s� privim patria mai mult static, ca o structur� cristalizat�. Atitudinea 
patriotic� poate duce, poate da na�tere la rela�iile sociale cele mai variate �i mai comple-
xe: pozitive ca �i negative. Ceea ce ne izbe�te la început e imensa sa for�� socializatoare, 
ce reu�e�te s� rup� barierele oric�rui egoism. Când omul e st�pânit de sim��mântul 
patriotic, el, oricât ar � de individualist, î�i p�r�se�te singur�tatea sa, apropiindu-se tot 
mai mult — cel pu�in în mod abstract — de semenii s�i. Un patriot nu poate � un izolat. 
Pentru cauza patriei ne asociem cu oameni cu care înainte nu aveam nici o leg�tur�, cu 
care chiar nici nu ne cuno�team; ba în momentele de tensiune mare patriotic� uit�m �i 
adversit��ile personale pe care le aveam cu unii sau cu al�ii �i ne sim�im una chiar �i cu 
du�manii no�tri. Dar patriotismul poate duce nu numai la rela�ii de asociere, ci �i la 
disociere. El poate determina ruperea de temeinice leg�turi de prietenie cu str�inii, a 
c�ror �ar� e tocmai în con	ict cu patria noastr�. Sau, în cel mai bun caz, el promoveaz� 
o distan�� hot�rât� fa�� de str�ini sau fa�� de unele categorii de str�ini, reputa�i ca peri-
clitând patria, împiedecând prin aceasta chiar na�terea de contacte, cu atât mai mult 
formarea de raporturi sociale. În unele împrejur�ri, nu numai c� se ajunge la indiferen-
��, c� se rup leg�turi intime �i adânci, dar se poate ajunge — din cauza patriei — �i la 
opozi�ie puternic�, la con	ict �i chiar la ur� între partenerii ce apar�in la ��ri diferite, (�i 
chiar între compatrio�i, când unul e patriot �i altul interna�ionalist.) Aceast� puternic� 
diferen�iere fa�� de str�ini are în schimb drept consecin��, cum am amintit, o apropiere 
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mare fa�� de membrii patriei, apropiere ce poate s� duc� pân� la o �tergere a tuturor 
deosebirilor, pân� la o nivelare �i uniformizare social� �i spiritual� nu întotdeauna de 
dorit. Nu lipsesc în acest tablou, bine în�eles, procesele de încadrare în colectivitate, 
adic� de supraordonare �i subordonare, �ecare dup� func�iunea îndeplinit�, altfel spus: 
de dependen�� social�. Evident nu lipsesc nici în acest caz, fenomene mai pu�in simpa-
tice. Patriotismul poate � profesionalizat, adic� el poate deveni �i servi ca o trambulin� 
de parvenire �i mul�i �i-au f�cut �i-�i fac din el o meserie de ascensiune social� �i de 
reu�it� în viea��. �i ceea ce e mai trist e c� el poate deveni chiar un obiect de comerciali-
zare �i exploatare, adic� în numele lui se fac afaceri. În ambele cazuri el devine o simpl� 
form�, o etichet� — asist�m la formalizarea lui — mai mult: ceva neautentic, o masc�. 
În numele lui se poate apoi practica favoritismul, conrup�ia ca �i radicalismul6) (ex. 
lin�ajul). Un fenomen negativ foarte frecvent e apoi monopolizarea patriotismului de o 
anumit� categorie de oameni, care se cred singuri patrio�i, ceilal�i care nu împ�rt��esc 
crezul lor �ind socoti�i ca apatrio�i sau chiar ca r�i patrio�i. Ar mai trebui amintite tot 
aici — cel pu�in pe scurt — �i in	uen�ele pe care le poate avea patriotismul asupra vie�ii 
culturale �i spirituale. El poate stimula spiritul de crea�ie al indivizilor, îndemnând la 
con curarea �i întrecerea streinilor, poate forma chiar un motiv în crea�ia lor (cazul poe-
ziei patriotice) �i poate determina fapte de altruism fa�� de p�rta�ii acelea�i patrii. 
In	uen�a negativ� pe care o poate avea el, atunci când vrea s� aib� un rol director în ce 
prive�te c�utarea adev�rului, realizarea frumosului �i a binelui, e destul de cunoscut�, 
ca s� mai �e nevoie s� insist aici. Trecând acum îa analiza patriei ca unitate, putem spu-
ne urm�toarele. Am amintit la începutul acestor considera�ii c� patria e un teritoriu, dar 
cum omul nu e un Robinson, ea e o colectivitate cu baz� teritorial�. E un atribut ce se 
poate ad�oga colectivit��ilor geosociale: c�minului, a�ez�rii, satului, ora�ului, regiunii, 
�inutului, provinciei, coloniei, ��rii �i numai acestora, — e o nou� dovad� a caracterului 
teritorial al patriei; nu �i celor biosociale (de ex.: lamilia, genera�ia, neamul nu pot alc�-
tui o patrie) �i nici celor pur sociale (de ex.: asocia�ia profesional�, din care facem parte, 
nu ne e o patrie). De aceea cei care apar�in unor astfel de colectivit��i, de ex. : cei din�-
untrul unei ��ri, pentru ei aceasta nu e numai o simpl� forma�ie suprapersonal�, în care 
ei se încadreaz�, ci e �i patria lor; pentru cei dinafar� ea nu are nici o alt� calitate decât 
aceea de a � o simpl� colectivitate. Ce fel de unitate e, mai departe, patria, adic� ce alte 
caractere mai are ea în afar� de acela de a � o asocia�ie cu baz� teritorial�, aceasta depin-
de de patria la care ne referim. Dac� e vorba de cea mai mic�, adic� de satul �i chiar 
ora�ul nostru (când acesta din urm� are propor�ii reduse), atunci ea e o unitate mic�, în 
care oamenii sunt to�i în contact unul cu altul, ba au chiar leg�turi împreun�. Când patria 
pe care o avem în vedere e regiunea �i mai ales �ara, atunci evident ea e o forma�ie soci-
al� mare, ceea ce înseamn� c� nu to�i membrii ei sunt în contact unii cu al�ii, sau cel 
pu�in s� se cunoasc� cât de super�cial. Iar��i, dac� ne referim numai la �ar�, putem 

6 Toate aceste categorii în sens sociologic (obiectiv), a�a cum le-a desvoltat v. Wiese în cartea 
sa: System der Allgemeinen Soziologie, Munehen und Leipzig, 1933. (Edi�ia 11) 
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spune în acest caz c� patria e o unitate heterogen�, ea putând cuprinde nu numai pro-
vincii diferite, dar chiar �i popoare diferite, lucru care nu-l putem zice, în aceia� m�sur�, 
despre patria-sat. Patria mare, spre deosebire de cea mic�, e însfâr�it o forma�ie social� 
autonom�; se poate spune chiar, dat �ind caracterul ei autarh �i atotcuprinz�tor, c� e o 
unitate total�: ea constituind cadrul cel mai larg �i mai cuprinz�tor în care se desf��oar� 
viea�a noastr�, instan�a colectiv� suprem�, nelimitat� de nici o alt� societate na�ional�, 
ci numai de ��rile str�ine, �indu-�i relativ su�cient� sie�i; ceea ce nu se poate a�rma de 
patriile mici de ast�zi. (Evident altfel st�teau lucrurile, în aceast� privin��, cu satul �i 
regiunea dinainte: adic� �i ele erau unit��i autonome, autarhe �i chiar unit��i totale.) În 
schimb patria mic� — c�minul �i satul — e o unitate primar�, adic� o asocia�ie care d� 
individului prima experien�� de viea�� social� organizat� �i o asocia�ie primordial�, dat� 
odat� cu omul �i care nu dispare prin complicarea vie�ii sociale; patria mare nu e decât 
una secundar�, derivat�, în ambele sensuri. Dar se pot face �i câteva a�rma�ii generale, 
valabile pentru toate ipurile de patrii. Se poate spune de ex., c� patria — ca orice colec-
tivitate geosocial� �i tocmai datorit� acestui caracter teritorial — e, în genere, o unitate 
durabil�, ceea ce dovede�te c� individul dispare în continuitatea neîntrerupt� a genera-
�iilor �i c� va exista un stoc puternic de tradi�ii �i norme care asigur� coeziunea social�. 
Dar nu e o unitate organizat�, dimpotriv� structura ei social� — cum am amintit-o — e 
în general supl�, în sensul c� integrarea nu are loc prin dispozi�ii sau mijloace institu�i-
onalizate. Aspectul institu�ionalizat �i organizatoriu al vie�ii colective a unei ��ri nu mai 
e „patriotic”, ci „statal”. Ea e apoi o unitate în care de obiceiu individul se na�te — lucru 
în deosebi valabil pentru patria mare. Desigur noi putem schimba �i patria, ne putem 
alege alta, în caz c� aceast� nou� patrie ne accept�. �i nu numai c� noi o putem p�r�si, 
în caz c� ea nu ne mai convine, dar se poate întâmpla �i invers: patria ne poate îndep�r-
ta, elimina din sânul ei. In general îns� patria, ca structur� ideal�, deci ca complex de 
amintiri, gusturi �i valori, e o atmosfer� su	eteasc� pe care chiar dac� o schimb�m, o 
ducem mai toat� viea�a cu noi, peste m�ri �i ��ri, cum spunea Delavrancea. E o colecti-
vitate involuntar� în care adeziunea noastr� con�tient� �i voit� e mult posterioar� înca-
dr�rii noastre. Crescu�i de mici în ea, nici nu ne punem aceast� problem�; sau când ne-o 
punem, e prea târziu. Suntem a�a de lega�i de ea, prin atâtea �re vizibile �i invizibile, 
încât nu mai putem face nimic. Suntem prizonierii ei, cred îns� c�, în general, e singurul 
prizonierat, care nu atinge �i nu înc�tu�eaz� �in�a noastr�; dimpotriv�, o fructi�c� �i o 
promoveaz�. Alt� caracteristic�: patria e o asocia�ie deschis�7) — iar��i o tr�s�tur� vala-

7 No�iunile de deschis �i închis sunt �re�te, ca toate categoriile, ceva relativ; depinde de termenul 
de compara�ie. �i în consecin�� nici societ��ile închise sau deschise nu sunt aceasta în sine, în 
mod absolut, ci raportate la altele; de exemplu, o societate deschis� în compara�ie cu alta mai 
închis�, poate � socotit� închis� fa�� de una mai deschis� decât ea. Dar chiar admi�ând aceste 
lucruri, nu se poate totu�i spune, cum a�rm� Bergson, c� patria e o societate închis�, pe când 
umanitatea e una deschis� (pag. 27. Les deux sources de la morale et de la religion, Paris, 
1932.) Dac� patria e o societate închis�, atunci cum sunt: confreria magic�, ordinul religios 
sau clubul aristocratic? Se poate spune, cel mult, c� patria e o societate mai pu�in deschis� 
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bil� mai ales pentru patria cea mare — prime�te cu destul� generozitate pe cei care o 
solicit�. Se citeaz� o mul�ime de str�ini asimila�i,care au devenit chiar mari patrio�i în 
��rile lor adoptive. A�a a fost cel pu�in pân� acum. Ast�zi, nu se poate t�g�dui, patria a 
devenit mai exclusiv�, nu mai prime�te a�a de u�or ca înainte �i nu pe oricine. Patria, 
însfâr�it, nu e o colectivitate de caracter specializat, ci dimpotriv� e o asocia�ie complex�, 
cu multiple �i variate rosturi: economice, religioase, politice etc. Dup� intensitatea �i 
profunzimea sentimentului patriotic, adic� a con�tiin�ei colective, patria poate str�bate 
toat� gama de asocieri posibile: dela simpla stare de mass� abstract�, când ea esim�it� �i 
tr�it� ca ceva suprapersonal (ca o �in�� aparte) numai în mod vag, trecând prin intensi-
tatea �i profunzimea medie a comunit��ii, pân� la topirea deplin� pe care o d� comuni-
unea întru patrie, �e c� aceast� comuniune r�mâne la o adânc� �i t�cut� satisfac�ie su-
	eteasc�,�e c� ea se exteriorizeaz� in mod sgomotos, cum sunt mul�imile patriotice 
manifestante. 

Fa�� de individ patria cere subordonare total� pân� la sacri�ciu,în caz de nevoie. 
Evident nu dela to�i cere aceasta în acela�i fel, vreaus� spun c� nu to�i membrii ei au 
aceea�i func�iune (dup� cum nu to�i o tr�esc la fel, chestiune care nu trebue confundat� 
cu prima). În aceast� privin�� avem în�untrul patriei o diferen�iere important�. (…) 
Unii indivizi au o situa�ie predominant�, ceea ce le asigur� putin�a de comand� sau cel 
pu�in de dispozi�ie asupra altora. Ace�tia constituesc organele directorii �i executive 
ale patriei. Deosebit de ace�tia mai sunt o alt� categorie de indivizi proeminen�i, care 
f�r� s� aib� un rol propriu zis diriguitor, în sensul sociologic al cuvântului, constituesc 
totu�i un factor important în viea�a patriei, �ind cei care animeaz� �i lumineaz� linia ei 
de conduit� Sunt dasc�lii, publici�tii, militarii, elemente care f�r� s� �e organe speciale 
pot � socoti�i, cum am amintit, ca purt�torii cei mai ferven�i ai patriotismului. Restul 
membrilor, care nu sunt nici ei o mas� nediferen�iat�, de�i au roluri mai modeste, nu sunt 
mai pu�in necesari patriei, cel pu�in ca rezervor din care se pot reface mereu elitele ��rii; 
dar �i altfel, ca cei care asigur� prin secundarea �i devotamentul lor succesul cauzelor 
patriotice inspirate �i dirijate de conduc�tori. 

Cu aceast� ocazie, dep��ind cadrul sociologic formal al acestui capitol, trebue s� 
relev�m c� nu numai oamenii n’au aceea�i func�iune în patrie �i nu o tr�esc la fel, dar 

decât umanitatea, dat �ind c� accep�iunea în sânul ei e legat� de anumite condi�ii. Zic cel 
mult, pentru c� compara�ia între aceste dou� forma�iuni nu se poate face stricto sensu. Patria 
e o realitate sociologic� masiv�: o unitate; umanitatea nu e deocamdat� decât un deziderat, 
vreau s� spun c� ea nu e înc� o unitate. Aici rezid�, cred, izvorul a�rma�iei surprinz�toare 
a lui Bergson. Dac� ar � comparat dou� realit��i sociologice echivalente, cu greu ar � putut 
spune despre patrie c� e o societate închis�. Ea e socotit� închis�, de el, nu din punct de vedere 
sociologic, ci din punctul de vedere al unei metamorale umanitare. C� opozi�ia nu e gândit� 
sociologic, ci �loso�c (social-�loso�c), aceasta se poate vedea foarte bine din de�ni�ia pe care 
o d� Bergson societ��ii închise: „La societe close est celle dont les membres se tiennent entre 
eux, indi�erents au reste des hommes, toujours prets â a�aquer ou â se defendre, astreints 
en�n â une a�itude de combat” (pag. 287, op.cit.) — In tot cazul, de�ni�ia pe care o d� el 
societ��ilor închise e mult prea strâmt�, ea nu se poate aplica societ��ilor amintite; confreriei
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nici locurile nu au o semni�ca�ie patriotic� omogen� �i nu îndeplinesc acela�i rost; adic�, 
mai exact,putem vorbi nu numai de o diferen�iere, social�, dar �i de una geo-social� în ce 
prive�te patriotismul. De exemplu, patriotismul larg, iubirea pentru patria mare, e mai 
intens sim�it la ora�e decât la sate. În orice caz, în primele se hot�r�sc �i se determin� 
destinele patriei. Iar��i un loc unde patria e tr�it� mai intens sunt regiunile de grani��, 
acolo unde apropierea sau contactul cu o �ar� vecin� face �i mai vie imaginea patriei, sau 
în regiunile unde se g�sesc puternice minorit��i, mai ales când acestea sunt spre grani��. 
Adic� acolo unde sunt limitele patriei, care sunt în genere �i limitele na�iunii. Locurile 
cele mai înc�rcate de con�inut patriotic sunt îns� locurile istorice, ce marcheaz� fapte de 
arme sau de cultur� ale înainta�ilor, sau locurile cu o valoare simbolic� patriotic� mare 
(la noi: Aiba-Iulia, M�r��e�ti). 

Dar nici cu aceasta n’am epuizat chestiunea structurii patriei. �i din pasagiul anterior, 
dar în special din capitolul unde am vorbit despre patria mare �i patria mic�, s’a putut 
vedea destul de bine c� patria nu e o forma�ie uniform� ci ea e o realitate structurat�, 
cu niveluri �i profunzimi diferite. Dac� ar � s� facem o sec�iune în�untrul ei am g�si 
un centru, un mijloc �i o periferie. Nucleul patriei îl reprezint�,f�r� îndoial�, c�minul 
cu anexa sa: mo�ia din jur. îns��i acest c�min e îns� ceva structurat, adic� �i în�untrul 
lui deosebim o parte mai central� �i una mai periferic�. Partea cea mai intim�, care ne 
spune nou� cel mai mult, e casa noastr� �i mai plin� de semni�ca�ie când ea e chiar casa 
p�rinteasc�; dup� ea vine curtea �i gr�dina noastr�. Numai dup� acestea, vin celelalte 
prelungiri ale ei: mo�ia (unde e cazul) �i alte propriet��i din apropiere. Evident m� 
refer la c�minul cel mai desvoltat, care ast�zi e tot mai pu�in caracteristic vie�ii umane, 
putându-se întâlni, ca fenomen de mass�, în zilele noastre, numai la �ar�. Aici, dup� 
cum se’�tie, c�minul cuprinde totdeauna pe lâng� casa delocuit, care e de obicei casa 
p�rinteasc�, �i o serie de alte apartenen�e,ce îi dau o structur� mai bogat� �i mai com-
plex�. Alt� con�gura�ie are c�minul or��enesc, redus de cele mai multe ori la o simpl� 
locuin��, la un apartament mic, de atâtea ori — în deosebi in metropole’— lipsit de 
curte sau gr�din�. �i e �resc ca un asemenea c�min simpli�cat s� aib� alt� rezonan�� în 
su	etul omului, in spe�� una mai mic�. Imaginea c�minului nu poate st�pâni tot a�a de 
mult inimile la ora� �i pentru motivul c� c�minul citadin e lipsit de consisten��, �ind 
ceva mobil, din cauza lipsei de �xitate a a�ez�rilor or��ene�ti. Se cunoa�te ce propor�ii 
de-a-dreptul îngrijor�toare ia pasiunea mut�rii, schimb�rii de locuin�� la ora�. Dar oricât 
ar � de larg acel c�min de tip vechiu înc� �i ast�zi la unele categorii umane — anume 
la rurali— nu trebue s� se uite c� el reprezint� totu�i forma cea mai simpl� �i mai pu�in 
structurat� de patrie. Un al doilea strat în tr�irea patriotic� îl reprezint� satul (ora�ul) 
unde locuim �i regiunea sa, adic� �inutul din jurul c�minului, de o întindere mai mic� 
sau mai mare, în orice caz nu prea mare �i care se prezint� �i el structurat, �e datorit� 
însemn�t��ii intrinsece a locurilor din sânul s�u, �e datorit� faptului c� nu pe toate le 
cunoa�tem la fel �i în deosebi, nu toate au aceea�i însemn�tate pentru noi. (De exemplu, 
ne e mai aproape satulsau ora�ul unde tr�im — în deosebi când ele sunt �i locurile noastre 
natale — decât regiunea din jurul lor, care ne spune de sigur mai pu�in). Ultimul strat 
îl constitue patria mare, pe care noi nu ajungem niciodat� s� o cunoa�tem în întregime, 
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direct; cea mai mare parte a ei ne o reprezent�m numai în mod abstract. Nici patria mare 
nu se prezint� ca ceva omogen, uniform; dimpotriv� ea e mai structurat� decât celelalte 
dou�. G�sim în�untrul ei o serie de diferen�ieri. Sunt,de ex., în patria noastr� locuri, 
care f�r� s� ne �e chiar a�a de apropiate ca c�minul nostru sau ca regiunea noastr�, ne 
sunt totu�i mai dragi, au o semni�ca�ie deosebit� pentru noi, �e pentruc� ele reprezint� 
satul sau ora�ul nostru natal, �e pentruc� acolo am copil�rit o bucat� de vreme, �e c� 
de acolo ni se trag p�rin�ii, �e c� de acolo ne este so�ia (so�ul) etc. Apoi sunt locurile cu 
o semni�ca�ie deosebit� pentru to�i patrio�ii, pe care le-am amintit înainte: regiunile de 
grani��, centrele simbolice. Provincia propriu zis� (Muntenia, Transilvania) constitue 
numai acolo un loc intermediar între regiunea local� �i �ar�, cu o rezonan�� special�, 
unde patria e alc�tuit� din p�r�i înc� insu�cient uni�cate (cum e inc� cazul �i la noi); 
astfel c� ea reprezint� in adev�r un mediu patriotic local deosebit. Altfel, întru cât, spre 
ex,constitue pentru un muscelean Muntenia în ansamblul ei o patrie, mai mult decât 
sudul Ardealului?’) N’are el leg�turi mai importante cu cei din F�g�ra�, Bra�ov �i nu-i 
spun lui mai mult acele locuri decât oamenii �i locurile din R. -S�rat sau din balta Br�ilei?

Evident bog��ia �i complexitatea patriei mari depinde apoi — am mai spus-o — �i de 
categoria social� respectiv�. Ea are de sigur un con�inut mult mai s�rac �i contururi mai 
�terse pentru straturile populare decât pentru cele cultivate. Dac� de exemplu c�minul 
��ranului e mai mare �i mai complex decât al or��anului, apoi imaginea patriei mari 
la el e, in schimb, mai s�rac� decât a acestuia din urm�. Civiliza�ia implic� totdeauna 
o l�rgire a cadrelor �i a orizontului, cum ne arat� de altfel, în acest caz, o simpl� consi-
derare genetic�: animalele nu cunosc decât un c�min (vatra lor), primitivii au pe lâng� 
c�min �i o patrie local�, numai omul civilizat (intelectualul) ajunge îns� cu adev�rat la 
ideea unei patrii mari, imagine pe care el caut� apoi s� o r�spândeasc� �i s� o ancoreze 
�i în su	etele oamenilor mai simpli. Leg�tura omului cu locul e deci spre deosebire 
de animale, mai pu�in rigid�, în schimb ea e mai complex� �i mai spiritualizat�. C�ci 
extensiunea implic�, cum s’a relevat, o spiritualizare mai mare a patriotismului. Patria 
mare e o realitate mai pu�in concret� decât cea mic� �i mai ales decât c�minul. 

Ceea ce mai caracterizeaz� patria mare — lucru iar��i amintit înainte — e apoi carac-
terul ei colectiv mai accentuat fa�� de patria regional� (care Ia rândul ei are un caracter 
mai colectiv decât c�minul) L�rgirea patriei înseamn� în acela�i timp o socializare tot 
mai mare, o accentuare tot mai sim�it� a comunului în defavorul personalului. Dar 
extensiunea, cum reiese �i din cele spuse pân� aici, se face, în general �i în desavantajul 
intimit��ii �i intensit��ii. C�minul e mai intim �i chiar mai intens tr�it �i sim�it — de 
obicei — decât patria mare, care nu devine obiect de adora�ie decât în momente ex-
cep�ionale. (…) Atunci când are ca obiect �ara, când se refer� la ea? Pentru patria mare 
suntem capabili – cel pu�in ast�zi – de sacri�cii mai mari decât pentru câminul nostru; 
în orice caz mult mai mari decât pentru satul, ora�ul sau regiunea noastr�, care altfel 
ne sunt mai aproape. Dac� înainte localismul era mult mai puternic, disputându-�i 
întâietatea, ast�zi el a cedat cu totul în fa�a”��rii”, astfel c� nu mai exist� nici o discu�ie 
c� patria mic� trebuie s� se subordoneze patriei mari, la nevoie s� se sacri�ce pentru 
aceasta, dup� cum c�minul trebuie s� se încadreze satului, ora�ului �i în genere regiunii. 
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Se datore�te aceast� preeminen�� a patriei mari statului? O astfel de presupunere nu ne 
poate satisface. Statul Habsburgic a fost un stat puternic �i totu�i el n`a reu�it s� fac� din 
Austro-Ungaria o patrie mare pentru toat� lumea. Numai când statul e un stat na�ional, 
numai atunci reu�e�te el s� fundamenteze patria. Ceea ce înseamn� îns� c� factorul 
movens e na�iunea, nu statul. Am mai amintit �i înainte: dac� patria mare reu�e�te, cu 
toat� distan�a �i abstrac�ia ei, s� �e o realitate puternic�, aceasta se datore�te strânsei ei 
conexiuni cu na�iunea, faptului c� �ara e ad�postul unei na�iuni. Patriotismul ca atare 
are o tent� local�; redus la propriile sale for�e el ar însemna numai ata�amentul de locul 
unde ne-am n�scut, unde tr�im �i cel mult unde au tr�it �i str�mo�ii no�tri. Dac� ajun-
gem totu�i s� ne leg�m de un cuprins mai mare de �ar�, pe care deabia o cunoa�tem sau 
pe care nici n`am v�zut-o în întregime, dac� patriotismul nostru cap�t� un obiect mai 
bogat, o respira�ie mai larg� – dac�, de ex., se ajunge ca Ardelenii s� �e interesa�i de 
soarta Basarabiei �i invers – aceasta se datore�te numai factorului na�ional. Mul�umit� 
na�ionalismului ne ridic�m noi la ideea unei patrii mari, a �inutului care ad�poste�te 
oameni de acela�i sânge cu noi, vorbind aceia� limb� �i închinîndu-se la acelea�i cre-
zuri. Na�iunea e deci aceia care creiaz� �i promoveaz� patria mare. În consecin�� nicio 
�ar� care vrea s� �e un conglomerat de na�ionalit��i nu va putea � – mai ales în zilele 
noastre când principiul na�ionalit��ilor joac� un rol a�a de mare – o patrie mare; �ind 
lipsit� tocmai de unul din factorii fundamentali ai patriotismului: ambi�ia na�ional�. 
Ce element ar putea înlocui comunitatea de na�iune, în a�a chip c� cu toat� lipsa ei, 
�ara s� dobândeasc� în su	ete acea preeminen��, care s� impun� cu u�urin�� dep��irea 
c�minului, a regiunii �i chiar sacri�ciul omului? Nu v�d niciunul. În tot cazul, nu cu o 
administra�ie, chiar excelent� (cu atât mai pu�in când ea nu e �i când este pe deasupra 
�icanatoare) se s�de�te în inimi o patrie. 

Dar cu toat� pre�uirea tot mai accentuat� a patriei mari �i cu centralismul modern, 
c�minul �i regiunea vor subzista mai departe, �indc� ele nu reprezint� numai faze de-
p��ite sau etape genetice în desvoltarea patriotismului. Vor dispare desigur ca centre 
de polarizare politic� �i uneori chiar administrativ�, vor r�mâne îns� mai departe ca 
complexe psihosociologice. �i cei mai ferven�i �i mai des�vâr�i�i patrio�i, pentr care �ara 
în întregime e o realitate tot a�a de tangibil� ca locul lor natal, vor continua s� aib� un 
c�min �i o regiune de care vor r�mâne profund ata�a�i. Desigur cei mai mul�i dintre 
oameni �i dup� ce au ajuns la tr�irea patriei mari vor râmâne mai departe mai lega�i de 
c�minul �i regiunea lor decât de �ar�, pe care nu o v�d �i nu o simt în întregime, care nu 
le devine actual� decât în momentele de în	�c�rare, de tensiune patriotic�, �e datorit� 
vreunui succes al patriei, �e datorit� primejdiei în care se a	� ea. 

Dincolo de limitele patriei mari e str�in�tatea. Dar nici aceasta nu e ceva absolut 
uniform. �i aici g�sim o grada�ia, g�sim zone mai prietenoase �i mai pu�in. Sunt ��ri 
str�ine care ne apar nou�, datorit� comunit��ii de rass� sau de limb� �i cultur� sau, în 
mai mic� m�sur�, ast�zi, comunit��ii de religie, sau celei de obiceiuri, gusturi �i idea-
luri, sau datorit� faptului c� am luptat �i ne-am ap�rat împreun� sau pentruc� avem �i 
ast�zi un du�man comun, însfâr�it datorit� vreunei simpatii absolut nemotivate, sunt 
��ri care – pentru unele din aceste temeiuri, pentru mai multe din ele sau pentru toate, 
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ceea ce e mai rar – ne apar nou�, în general, mai apropiate, mai pu�in str�ine. Nu mai 
vorbesc c� putem avea în aceast� privin�� preferin�e personale, în acord cu cele colec-
tive, dar altfel sim�ite �i motivate sau nemotivate, sau chiar împotriva celor colective. 
Adic� se poate întâmpla ca tocmai locurile �i ��rile str�ine, care apar ca �ind mai pu�in 
simpatice mijlociei popula�iei patriei noastre, s� ne �e nou� personal mai apopiate �i 
mai prietenoase. Preferin�e care, �e c� sunt pe linia simpatiilor na�ionale, �e c� nu sunt, 
pot merge a�a de departe încât s� fac� din �ara str�in� respectiv� o adev�rat� a doua 
patrie. Evident astfel de simpatii sau antipatii, personale sau colective (mai ales acestea) 
determin� foarte mult raporturile patriei cu celelalte ��ri. Dar acestea sunt determinate, 
în general, într-o m�sur� mai mare de considera�ii obiective, date prin natura lucrurilor. 

Nu se pot face în aceast� privin�� prea multe a�rma�ii de ordin general, �indc� 
rela�iile patriei mari cu alte ��ri îmbrac� caractere diferite dup� loc �i timp. Ceea ce se 
poate spune sigur sunt urm�toarele: Mai rar� e ast�zi dependen�a patriei de alte ��ri – în 
afar� de vremurile excep�ionale -, cum e cazul �lialelor, coloniilor fa�� de �ara-mam�. 
De obicei raportul ei cu societ��ile asem�n�toare e de pa�nic� convie�uire, ce poate 
merge pân� la prietenie cu unele din ele. Nu lipse�te îns� chiar în aceast� situa�ie, un 
element de concuren��, care e necesar oric�rei vie�i colective s�n�toase. Intrecerea în 
lucrurile bune e o binefacere nu numai pentru indivizi, dar �i pentru colectivit��i. Când 
îns� concuren�a devine extrem� �i când bun�voin�a sau compromisul nu mai ajut� la 
nimic, avem con	ictul �i r�zboiul, forma cea mai aspr� de lichidare a concuren�ei între 
patrii �i na�ini. 

*
Pe plan psihologic patria e tr�it�, ca orice asocia�ie, printr`o con�tiin�� de noi, printr`o 

con�tiin�� colectiv� (con�tiin�a patriotic�) sau mai exact printr`o con�tiin�� despre acea 
colectivitate, adic� printr`o con�tiin�� despre patrie. Ca atare ea poate forma obiectul 
unor reprezent�ri colective, a unor sentimente colective, ca �i a unei voin�e colective. 
În primul caz, ea e privit�, natural, mai mult intelectual; în extremis devenind chiar o 
simpl� idee abstract�. În al doilea caz, cel mai frecvent �i mai speci�c con�tiin�ei pa-
triotice, ea are o puternic� tonalitate emotiv�. Dar patria poate deveni �i obiectul unei 
voin�e comune: voin�a”patrio�ilor” de a realiza ceva în folosul ei. Îns� forma cea mai 
interesant� �i mai caracteristic� de con�tiin�� patriotic� e aceea care pune accentul pe 
latura emotiv�. Aici cred c� rezid� deosebirea – cel pu�in pe aceast� latur� – fa�� de 
na�iune. De sigur o na�iune înseamn� o comunitate etnic�, o comunitate de limb� �i 
cultur�, eventual de religie, un trecut comun, idealuri comune, dar ea înseamn� mai 
ales o voin�� de a tr�i împreun�, un plebiscit de toate zilele, cum spunea Renan. F�r� 
acest element voluntaristic, na�iunea nu exist�, ea e numai un neam sau cel mult un 
popor. Datorit� lui na�iunea are un caracter colectiv mai puternic, mai bine a�rmat, ca 
în genere acolo unde e voin�� mai mult�. Pe când patria datorit� faptului c� în cazul ei 
fuziunea colectiv�, întrep�trunderea indivizilor se realizeaz� mai mult pe latura afectiv� 
�i chiar �i pe cea incon�tient� a eurilor, ea are un caracter mai pu�in pregnant. La prima 
examinare patria pare chiar mai mult o atmosfer� su	eteasc�. Aceasta probabil l-a f�cut 
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pe Michels s� o numeasc� cadrul exterior al na�iunii. Am v�zut înainte din ce motive 
nu ne putem însu�i aceast� formul�, care are totu�i meritul de a atrage aten�ia asupra 
a�nit��ii dintre aceste dou� realit��i. C�ci f�r� îndoial� avem de a face, pân� la un punct, 
cu acela�i lucru, privit îns� din dou� puncte de vedere diferite. De aici �i u�urin�a cu 
care se întrebuin�eaz� cei doi termeni: con�tiin�a patriotic� �i con�tiin�a na�ional�, unul 
în locul altuia. În limbajul curent nu se face nicio deosebire între ei, nu se �ine absolut 
de loc seama c� dac� ei nu exprim� chiar dou� realit��i cu totul deosebite, apoi de sigur 
dou� optici diferite asupra aceluia�i obiect. 8) Se poate spune c� la patrie accentul cade 
pe teritoriu (bineîn�eles psihologizat) �i pe ambian�a psihosocial�, la na�iune pe comu-
nitatea etnic�, pe limb� �i pe voin�a de participare, de socializare; iar pe plan psihologic, 
în con�tiin�a patriotic� avem o polarizare în jurul emotivit��ii �i a incon�tientului, în 
cea na�ional� în jurul voin�ei colective �i chiar a reprezent�rilor �i ideilor. Nu vreau s� 
spun prin aceasta c� în tr�irea na�iunii nu intr� �i puternice elemente incon�tiente �i 
emotive – tot ace�ti factori primeaz� �i aici -,ci numai vreau s� atrag aten�ia c� con�tiin�a 
despre patrie are o tonalitate subcon�tient� �i afectiv� mai accentuat� decât con�tiin�a 
despre na�iune �i c� în tr�irea acesteia din urm� intr� mai multe elemente voluntare – de 
aceea na�iunea e mai dinamic� decât patria, care e mai pasiv� - �i chiar ra�ionale, decât 
în tr�irea celei dintâi. În orice caz, na�iunea în tendin�a ei de a�rmare face mai mult 

8 De o astfel de confuzie nu e str�in nici Michels, cum se poate vedea în cartea �i în articolul s�u 
asupra patriotismului. Un exemplu din acesta din urm�. Ata�area de �ar� �i neam, zice Michels, 
e acolo de ce mai mare valoare, unde patria e conceput� transcendent, ca, cadrul exterior al 
na�iunii, ca o no�iune supraordonat� ce cere sacri�ciu, consistând în recunoa�terea na�iunii 
ca o forma�ie ce dep��ind viea�a individului uman, tinde la eternitate, a c�rei nevoi �i intere-
se cuprind �i viitorul celor înc� nen�scu�i. (Die Anhänglichkeit an Land und Geschlecht ist) 
”da vom höchsten (Wert), wo das Vaterland als transzendent, als äusseres Gefäss der Nation 
gefasst wird, als ein Opfer heischender Überordnungsbegri�, bestehend in der Anerkennung 
der Nation als eines nach der Ewigkeit Tendierenden, über das menschliche Einzelleben hi-
nausgreifenden Gebildes, dessen Bedürfnisse und interessen die Zukunft der Ungeborenen 
mitumspanen”. Art. ”Patriotismus”. Handw. der Soziologie p. 437). 

 De altfel aceasta se poate vedea destul de bine �i din de�ni�ia pe care o d� el în acela�i loc 
patriotismului. Patriotismul, spune Michels în mod cum nu se poate mai explicit, înseamn� 
ata�ament de p�mânt �i neam (”Patriotismus, Vaterlandliebe ist mithin die Anhäglichkeit 
an Land und Geschlecht”). Personal socotesc c� e mai bine, pentru precizie �i claritate, s� se 
rezerve termenul de patriotism numai pentru ata�amentul de �ar�, urmând ca ata�amentul 
pentru na�iune s� �e designat prin termenul corelativ de na�ionalism. Numai separind aceste 
dou� aspecte atât de intim legate în realitate: ata�amentul fa�� de �ar� �i cel fa�� de na�iune, se 
va putea progresa în cercetarea problemei patriotismului, atât de mult neglijat� pân� acum. 
C�ci pe când sociologia na�iunii a fost obiectul unor studii temeinice, astfel c� ea poate � 
considerat� ca aproape l�murit�, sociologia patriei e numai la începutul ei. Singura lucrare 
�tiin�i�c� asupra acestei chestiuni e, cum am amintit, cartea lui Michels. E drept se g�sesc 
indica�ii asupra iubirii de patrie la mul�i scriitori (Chateaubriand, Barrès, Péguy; la noi, la 
Alecu Russo, Delavrancea), dar acestea au un caracter mai mult literar. 
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apel la intelect decât patria. Pentru a ne manifesta ata�amentul nostru fa�� de patrie nu 
recurgem prea mult la justi�c�ri. Oricât ar � de neînsemnat� �i urît� �ara noastr�, noi 
suntem lega�i de ea �i o iubim f�r� s� ne întreb�m, de ce? Cel mult ne d�m motiva�ia 
foarte simpl� c� acolo ne-am n�scut, am copil�rit, am tr�it �i acolo au tr�it �i p�rin�ii 
no�tri. Altfel în cazul na�iunii. Aici c�ut�m întotdeauna motive �i argumente puternice 
pentru a întemeia ralierea noastr�. Atribuim na�iunii noastre o serie de calit��i, merite; 
îi g�sim chiar o misiune deosebit� în lumea aceasta. De aceea ne putem alege na�iunea, 
mult mai pu�in îns� patria. Cu aceasta s’ar putea spune c� te na�ti, mai exact �i-o însu-
�e�ti în mod involuntar cu cealalt� nu stau lucrurile totdeauna a�a. 9 De sigur în marea 
majoritate a cazurilor nu ne alegem na�iunea din care facem parte, ci o primim �i pe ea 
tot prin na�tere. Ne st� îns� în putin�� s� o alegem cum avem atâtea exemple. 10 De aceea 
s’a spus în mod nu tocmai exact c� iubirea de patrie e ceva instinctiv, pe când iubirea 
de na�iune se desvolt� mai târziu prin educa�ie �i cultur�. 

�i în adev�r, dac� urm�rim mai de aproape procesele psihologice care sunt vehi-
culul ata�amentului fa�� de patrie, vom avea imediat con�rmate aceste supozi�ii. Care 
sunt acestea? În primul rând obi�nuin�a. Patria e locul unde am tr�it noi �i str�mo�ii 
no�tri, iar str�in�tatea înseamn� un loc necunoscut, unde noi nu obi�nuim s� tr�im. 
Michels spune chiar r�spicat c� patriotismul e,, (das) Gefühl des Wohlbehagens an die 
Gewohnheiten”. Obi�nuin�a nu e de sigur un sentiment, dar e o atitudine incon�tient�, 
nemotivat�. Faci un lucru f�r� s� te întrebi de ce-l faci, sau dac� ajungi vreodat� la în-
trebare, te mul�ume�ti cu r�spunsul: pentruc� a�a s’a f�cut pân� acum. În al doilea rând 
e iubirea. Fustel de Coulanges are pentru aceasta o formul� clasic�: ,,La patrie c’est ce 
qu’on aime”. Iubirea, de cele mai multe ori, nemotivat� propriu zis; în orice caz iubirea 
datorit� atrac�iei pe care o are patria asupra noastr�, pentruc� e locul unde ne-am n�scut 
�i am copil�rit, nu din recuno�tin�� sau admira�ie pentru frumuse�ea sau meritele ei. Tot 
capacitatea asociativ� extraordinar� a iubirii explic� �i acele cazuri singulare, sporadice 
de ata�ament voluntar al unor str�ini pentru unele ��ri – nemotivat su�cient în felul �i 
ardoarea sa – care poate s� �e uneori chiar mai puternic decât al patrio�ilor obi�nui�i. 
Adeziunea voluntar� dac� nu e mai durabil�, poate s� �e deseori mai intensiv� decât 
cea nevoluntar�. – Priva�iunea de patrie provoac� dorul �i nostalgia, �indc� ea înseam-
n� tinere�ea �i viea�a noastr� de pân� atunci, chiar când �ara în care se g�se�te cel care 
sufere de nostalgie e mult mai încânt�toare decât aceea dup� care el sufere. (Asupra 
acestor lucruri atrage în deosebi aten�ia Michels, în cartea c�ruia se g�sesc de altfel cele 

9 De sigur aceste diferen�e trebuiesc privite oarecum cum grano salis. Fiindc� schimbând na�iunea 
ai schimbat în genere �i patria datorit� leg�turii între ele �i când iube�ti un �inut, o �ar�, începi 
s� te ata�ezi �i de na�iunea care o populeaz�. Totu�i diferen�a în esen��, subsist� între ele. 

10 Limba german� are chiar o terminologie deosebit� pentru asimila�ii din proprie ini�iativ�, 
care ne ajut� s� prindem foarte bine diferen�a amintit�. S-a spus, de ex., despre Treitschke �i 
Schomoller (primul era de origine saxon�, al doilea würtembergez�) c� au fost,,Wahlpreus-
sen” adic� Prusieni prin alegere. S’a spus apoi despre neogermanul de origin� englez� H. St. 
Chamberlain c� a fost,,Wahldeutscher” (german prin alegere). 



195

mai subtile �i mai temeinice considera�ii pe care le-am citit vreodat� asupra dorului de 
patrie �i nostalgiei). Patria înseamn� apoi pl�cere, bucurie, fericire, adic� tot acte su	e-
te�ti legate de sfera sensibilo-emotiv�. Ea înseamn� de sigur �i interes – suntem lega�i 
prin atâtea rosturi de patria noastr�: aici avem avere, o pozi�ie social� sau cel pu�in un 
izvor de trai – dar totu�i nu aceste lucruri determin�, în primul rând, apartenen�a pa-
triotic�, adic� nu interesul ci obi�nuin�a �i iubirea nemotivat� ra�ional �i utilitar. Numai 
în ultimul rând, patria e promovat� de mândria pe care o sim�im pentru realiz�rile ei. 
�i aproape de loc de acte psihice voluntare ca acordarea dreptului de azil sau – mai 
ales – constrângerea prin încorporarea în mass�. 

O dovad� tot a�a de puternic� a ira�ionalit��ii ata�amentului patriotic ne-o d� �i ana-
liza obiectelor pe care �i le încorporeaz� ea. Mai ales iubirea de patrie local�, cum a atras 
aten�ia �i Michels, se refer� la lucrurile cele mai diverse �i mai disparate, la lucruri, care, 
cele mai multe din ele, n’au decât o valoare personal�, subiectiv�. �i cum to�i înv���m 
s� iubim patria, iubind întâi locul nostru natal �i cum cuntinu�m �i dup� ce am ajuns la 
ideea de patrie mare s� �m ata�a�i de cea mic�, se în�elege ce importan�� au mai departe 
aceste lucruri, în structura patriotismului nostru. Michels d� o serie de exemple din 
care reiese în mod excelent, ce lucruri neînsemnate �i variante pot de�tepta în su	etul 
nostru imaginea patriei (casa p�rinteasc�, muntele, valea, pomul, câinele, ecoul etc.). 
Dar n’m nevoie pentru aceasta s� mergem la izvoare str�ine. Iat� un pasagiu în acest 
sens din Alecu Russo, remarcabil �i prin eleva�ia liric� �i �inuta sa literar�.,,Patria e cel 
mai dintâi �i cel mai de apoi cuvânt al omului; întrânsa se cuprind toate bucuriile lui; 
sim�irea ei se na�te de odat� cu noi �i e nem�rginit� �i ve�nic� ca �i Dumnezeu...Patria e 
aducerea aminte de zilele copil�riei, coliba p�rinteasc� cu copaciul cel mare din pragul 
u�ei, desmierd�rile dr�g�stoase ale maicei noastre, pl�smuirile nevinovate ale inimii 
noastre, locul unde mai întâi am iubit �i am fost iubi�i, cânele care juca cu noi, sunetul 
clopotului dela biserica satului, ce ne vestea zilele frumoase de s�rb�toare, sbier�tul 
vitelor când se întorceau în murgul serei de la p��une, fumul vetrei ce ne-a înc�lzit în 
leag�n, în�l�ându-se în aer, barza de pe stra�in� ce cat� duios pe câmpie �i aerul care 
nic�ieri nu e mai dulce.” (Cântarea României, cap. 26). Dar în de�nitiv n’avem nevoie 
s� mergem la al�ii pentruca s� vedem aceasta; e su�cient s� ne gândim la obiectele care 
ne evoc� patria noastr�, sau o regiune, un loc pe care-l iubim, ca s� ne d�m seama de ce 
lucruri mici ne putem lega, neînsemnate prin ele în�ile, pline îns� de sens pentru noi, 
datorit� puternicii înc�rc�turi emotivo-subcon�tiente pe care o con�in. Fire�te, am spus-o, 
aceste obiecte singure nu sunt su�ciente s� de�tepte imaginea patriei mari, pentru aceasta 
e nevoie de mai mult. Ele pot evoca imaginea c�minului �i cel mult a patriei locale. Patria 
mare, dat �ind caracterul ei mai abstract, pentru a � reprezentat� e nevoie de lucruri 
mai abstracte, cum sunt: limba (în primul rând), steagul, pavilionul, pajura, �rma etc. 
Dar cum îns� pu�ini dintre noi ne cunoa�tem patria în întregime, cei mai mul�i sim�im 
�i tr�im patria mare prin mijlocirea celei mici, se în�elege u�or ce importan�� mare au 
acele obiecte în ce prive�te imaginea patriei. 

Aceast� situa�ie, adic� tonalitatea emotivo-incon�tient� a sintezii colective care e 
patria, explic� un fenomen adeseori întâlnit, relevat în treac�t �i înainte, �i care în apa-
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ren�� pare paradoxal: faptul c� putem avea mai multe patrii, �e c� le iubim pe toate 
la fel, ceea ce e mai greu �i mai rar, �e c� le tr�im ierarhizate: adic� iubim pe una mai 
mult, pe alta mai pu�in, dar pentru toate axist� un loc în su	etul nostru. 11 Nu e vorba 
numai de patriile locale – ceea ce e un lucru simplu �i u�or de explicat – anume c� mul�i 
dintre noi ne sim�im în mai multe locuri din �ara noastr� acas�, putând spune c� avem 
mai multe patrii regionale: locul unde ne-am n�scut �i am copil�rit, unde ne-am f�cut 
studiile, locul de unde ne e so�ia sau so�ul, unde domiciliem �i profes�m de mult� vreme 
etc.; �nd de �ecare dintre aceste locuri ata�a�i într-o m�sur� mai mare sau mai mic�, 
cu o p�rticic� din noi. Ci e vorba chiar de ��ri str�ine. Ne putem ata�a de o �ar� str�in�, 
socotind-o uneori, dac� nu chiar adev�rata noastr� patrie, cel pu�in ca o a doua patrie, 
din diferite motive: ne-am n�scut �i am copil�rit acolo, am studiat sau am tr�it acolo 
mult� vreme, pre�uim foarte mult poporul a c�rui patrie primordial� este, ne câ�tig�m 
existen�a acolo etc. Mai mult, ne putem ata�a de o �ar� str�in�, f�r� s� ne sim�im lega�i 
de poporul respectiv, sau chiar – ceea ce e mai rar – f�r� s� avem o simpatie pentru el. 
Evident e o patrie mai �tears�, mai incomplect�, dar care are totu�i ceva real la baz�: 
iubirea pentru propriul nostru trecut, cum ar spune Michels. Pentruc� ne-am sim�it bine 
în acele locuri sau am prosperat, ne-au r�mas dragi �i le revedem totdeauna cu pl�cere, 
suntem chiar înduio�a�i când ne apropiem de ele. E înc� o dovad� c� patria �i na�iunea 
sunt realit��i corelative, inrudite chiar, dar nu identice. 

A�a ceva nu e posibil în cazul na�iunii, care �ind o fuziune colectiv� cu accent mai 
puternic pe elementul voluntar-ra�ional implic�, în mod fatal, decizie mai hot�rât� �i 
mai precis�. Nu putem apar�ine la dou� na�iuni doedat�, cum putem apar�ine la dou� 
patrii. Desigur putem avea simpatii, preferin�e pentru alte na�iuni, dar aceasta e altceva. 
Numai cei care au o origin� etnic� amestecat�, sau str�inii pe cale de asimilare – vorbesc 
aici bine în�eles de cazurile sincere, nu de cei care, dup� nevoie sau interes, se dau ca 
�ind când de o na�ionalitate, când de alta, �i care în fond n’au niciuna – pot pendula, 
pot participa la dou� na�iuni. Dar acest proces nu dureaz� mult. El sfâr�e�te prin a adu-
ce o decizie într-un sens sau altul. Pentru aceasta au grije toat� seria de mijloace care 
promoveaz� patriotismul �i de care vorbim imediat. 

Pentru c� cu ocazia considera�iilor din acest subcapitol, adic� cu prilejul discu�iei 
psihologiei patriei �i patriotismului am f�cut mereu �i o paralel� între patrie �i na�iune, 
s� recapitul�m atât cele spuse aici cât �i cele spuse înainte asupra acestui subiect, sco�ând 
în eviden�� în mod succint, schematic aproape, dar cât se poate de clar, asem�n�rile 
cât �i deosebirile dintre ele. Am subliniat într-un capitol anterior c� patria �i na�iunea 
nu sunt în raport de cadru la con�inut, c� ele reprezint� amândou� dou� con�inuturi, 
dou� realit��i speci�ce, corelative îns�, înrudite chiar sau, în cel mai bun caz, dou� mo-
duri diferite de a privi acela�i lucru. Tot acolo am relevat tendin�a, tot mai accentuat� 
ast�zi, a acestor structuri sociale de a se identi�ca. Dar,l�sând la o parte faptul c� nu 

11 Fenomen frecvent nu numai la clasele de sus, dar �i la cele de jos, în deosebi la acelea care 
prin ocupa�ia lor sunt nomade (cazul marinarilor, negustorilor etc.,) 
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pretutindeni reu�e�te acest lucru, c� nu peste tot �ara (patria) �i na�iunea se acop�r, 
nu se poate contesta c� exist� între ele o serie de diferen�e apreciabile care merit� a � 
amintite. În primul rând fundamentul lor material difer�: pe când patria are o baz� 
goegra�co-economic�, na�iunea are una biologic� (rassa, comunitatea etnic�). Nici cel 
socio-psihologic nu e asem�n�tor: patria e tr�it� su	ete�te cu o profund� tonalitate 
incon�tient� �i emotiv�, în tr�irea na�iunii g�sim accente voluntare �i inetelectuale 
mai puternice decât în cazul patriei. De aici �i caracterul mai static al celei din urm�, 
spre deosebire de na�iune care e mai dinamic�. Dar instensitatea �i profunzimea tr�irii 
colective e în ambele cazuri aceea�i. Nu se poate spune c� tr�irea patriotic� e mai puter-
nic� decât cea na�ional� sau invers. Altfel se prezint� îns� lucrurile în cazul con�tiin�ei 
de stat. Aici pe lâng� c� elementele ra�ionale �i voluntare devin precump�nitoare �i 
– desigur �i din aceast� cauz�- intensitatea �i profunzimea leg�turii sociale sl�be�te. 
Tocmai pentru c� con�tiin�a colectiv� statal� e slab�, e nevoie, ca statul s� existe, ca 
ea s� �e sus�inut� de o serie de mijloace exterioare: de legi, constrângeri, interdic�ii. 
Câ�i se indigneaz� când e lezat statul lor? În schimb cei mai mul�i reac�ioneaz�, �i cu 
putere, când e atins� patria sau na�iunea lor. Con�tiin�a de stat- utilizând schema lui 
Gurvitch12 - rareori dep��e�te stadiul de mass�, e o con�tiin�� colectiv� pu�in intensiv� 
�i profund�; pe când cea patriotic� �i na�ional� atinge de obiceiu stadiul mediu de 
intensitate �i adâncime a fuziunii colective, trecând deseori �i u�or în interpretarea 
social� maxim� care e comuniunea. – Patria e apoi o colectivitate mai larg�, ea putând 
cuprinde, în cazuri fericite, mai multe na�iuni în sânul ei – un �inut poate � patria mai 
multor popoare, evident �ecare din acestea î�i cl�de�te pe acela�i teritoriu o structur� 
patriotic� diferit� - �i ea e mai tolerant�, mai pu�in exclusiv� decât na�iunea, permi-
�ând credincio�ilor ei s� se închine �i la alte patrii. Dar ea e în schimb mai fragil� decât 
na�iunea. E o tr�s�tur� care n-am amintit-o pân� acum �i asupra c�reia se cuvine s� 
insist�m pu�in, dat� �ind actualitatea ei. În adev�r patria nu e o colectivitate a�a solid� 
ca na�iunea, cu tot fundamentul ei geogra�c. Desigur ea e o unitate mai solid� decât 
statul, dar ea e departe de a avea for�a de rezisten�� pe care poate am presupus-o înainte. 
Vremurile de azi ne-au ajutat în aceast� privin�� s� vedem mai adânc, s� descoperim 
tr�s�turi pe care nu le-am � b�nuit. Ne obi�nuim cu ideea c� patria e etern� sau cel pu�in 
tot a�a de durabil� ca na�iunea, realit��ile îns� nu desmint �i înc� cu putere. Patria se 
adevere�te a � cl�dit� dintr-un material mai u�or – în compara�ie cu na�iunea- pentru 
a putea rezista oric�rei presiuni. Mai ales cu mijloace moderne actuale, prin diferitele 
eveacu�ri �i transplant�ri de popula�ii, ca �i prin des�in�area urmelor istorice de pe 
teritorul respectiv, patria poate � �tears� de pe fa�a p�mântului într-o genera�ie. C�ci 
pierderea teritoriului poate aduce dup� sine dispari�ia în parte sau total� a mediului 
ideal, care constituia speci�cul patriei. Câ�i dintre noi s-ar mai recunoa�te �i s-ar mai 
reg�si - �i aceasta numai dup� nici doi ani – în ora�ele noastre evacuate din Ardealul 
de Nord? Na�iunea în schimb �i chiar poporul nu pot � a�a de u�or distruse, afar�, 

12 Essais de Sociologie, Paris. 
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bine în�eles, dac� nu le nimece�ti �zice�te. Altfel ele dureaz� mai departe, chiar dac� le 
împar�i în trei sau patru. Pe lâng� baza solid� rasial-etnic�, care nu poate � schimbat� 
de azi pe mâine, mai sunt �i elementele culturale ca limba, religia etc., care subsist� 
cu putere ori unde ar � na�iunea transplantat�. �i ea duce cu ea �i amintirile comune, 
nu mai vorbesc de voin�a de a continua înainte s� �e ceea ce a fost. �i nici neamul nu 
poate � des�in�at, dat� �ind puternica sa baz� tradi�ional�. Numai un neam dislocat 
din mediul s�u �i pe deasupra locuind al�turi �i împreun� cu alte grupe etnice, cum 
sunt în genere emigran�ii, poate � u�or desna�ionalizat, adic� distrus. Un exemplu 
clasic din care se poate vedea foarte bine durabilitatea mult mai mare a na�iunii fa�� 
de patrie îl reprezint� acela�i caz al Evreilor, de at�tea ori amintit. Palestina ca patrie 
a poporului evreiesc a încetat demult s� mai existe, - a fost pân� �i r�zboiul mondial o 
simpl� amintire – poporul evreiesc în schimb �i-a men�inut mai departe integritatea, 
cu toat� pulverizarea sa �i cu toate vicisitudinile prin care a trecut dealungul istoriei. 

O �ar�, o patrie poate � deci schimbat� numai în câteva decenii pân� la necunoa�tere. 
Nici o presiune, afar� – cum am amintit – de exterminarea în mass�, nu poate des�in�a 
o na�iune. Cu atât mai pu�in o progand� poate desna�ionaliza un popor con�tient în 
întregime, oricât ar � ea de iscusit�. Aceasta nu înseamn� îns� c� asemenea mijloace 
nu sunt totu�i, în anumite limite, e�cace, cum avem atâtea exemple. �i cu atât mai mult 
asupra patriei. S� vedem acum aceste mijloace. 

IV. Mijloace de a
rmare ale patriotismului. 

De obiceiu ata�amentul pentru patrie se realizeaz� pe nesim�ite, în mod treptat, 
datorit� vie�uirii într-un anumit mediu, adic� prin obi�nuin��. Acest proces poate � 
oprit de p�r�sirea timpurie a patriei sau el poate � bruscat de evenimente excep�ionale, 
cum e, de ex, o revolu�ie na�ional� sau un r�zboiu. Mai ales de aceasta din urm�. Un 
r�zboiu poate determina pe cei înainte aveau o slab� con�tiin�� patriotic�, �e pentruc� 
erau de origine etnic� str�ine, în total sau numai par�ial, �e c� se desinteresau de aceste 
chestiuni, s� se a�rme în mod indiscutabil ca patrio�i hot�râ�i; dup� cum el poate de-
termina încetarea asimil�rii str�inului, în caz c� tocmai patria lui adoptiv� e în r�zboiu 
cu patria de origin�. În general, r�zboiu e pentru toat� lumea un factor de r�scolire a 
sentimentului patriotic. 

Dar con�tiin�a patriotic� poate � obiectul unei cultiv�ri metodice �i sus�inute din 
partea elitelor, a autorit��ilor �i în genere a statului. Ajungem cu chipul acesta la mijloace 
con�tiente �i voite prin care se men�ine �i a�rm� patriotismul �i care de sigur bine între-
buin�ate �i la timp nu sunt mai pu�in e�cace decât cele incon�tiente �i nevoite, amintite 
(obi�nuin�a �i r�zboiu). Poate chiar ele reu�esc prin cheltuial� de energie mai mic� �i 
timp mai pu�in s� realizeze acela�i efect ca �i cele dintâi. Prima serie de astfel de mijloace 
sunt cele care �intesc la un efect imediat �i intens, dar care în mod fatal e de scurt� durat�: 
manifesta�iile, cortegiile patriotice, procesiunile, pelerinagiile, excursiunile la locurile 
socotite ca simboluri ale patriei. Tot în aceast� categorie intr� �i imnurile, mar�urile �i 
în genere muzica patriotic�. Muzica mai ales prin ritmul ei ridic� moralul �i poten�ea-
z� vitalitatea, efect care devine �i mai puternic, când al�turi de in	uen�a muzicii pure 
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se mai adaog� �i in	uen�a unui text patriotic. Astfel ea exercit� o puternic� in	uen�� 
asupra psihicului uman �i prin aceasta �i asupra �zicului. În genere, rolul pe care l-a 
jucat muzica, în istoria form�rii con�tiin�ei patriotice a popoarelor, ar � de nepre�uit 
dup� Michels. El atrage aten�ia c� în Germania sec. 18 �i a începutului celui de al 19-lea, 
nu literatura a fost aceea care a promovat con�tiin�a patriotic�, ci muzica. �i nu numai 
la Germani, dar �i la Italieni �i Polonezi întâlnim acest lucru. Exist� un paralelism la 
aceste popoare între desvoltarea muzicii �i a patriotismului. Muzicienii apar ca un fel 
de pionieri ai unit��ii na�ionale. Pretutindeni de altfel marile realiz�ri artistice au dat 
patriotismului mai mult� amploare, insu	ând mândie �i încredere contimporanilor ca 
�i urma�ilor. Dar nu insist asupra acestei chestiuni, pentruc� o voiu trata într-un studiu 
închinat problemei complimentare, care e problema na�iunii. O alt� serie de mijloace 
ce promoveaz� patriotismului au o in	uen�� putin mai vizibil�, dar mai durabil� �i 
cred c� �i mai e�cace. Aici trebuiesc men�ionate: discursurile (cuvânt�rile patriotice), 
manifestele, bro�urile, c�r�ile cu caracter patriotic. Vin apoi cele de ordin institu�ional, 
caracterizate prin continuitatea lor, mijloace cristalizate în diferite mi�c�ri �i asocia�ii 
permanente ad hoc, cum sunt iredentismul, societ��ile patriotice (ex. La noi, Astra �i 
Liga Cultural�) sau în diferite institu�ii �i a�ez�minte, care, f�r� s� aib� ca rost princi-
pal promovarea patriotismului, depun totu�i o însemnat� activitate în acest sens �i cu 
mari rezultate, cum sunt �coala, biserica, mai ales când aceasta are un caracter na�ional, 
sau când are cel pu�in o organiza�ie independent�, când e autocefal�, cume cazul la 
noi – dar �i atunci când ea e o biseric� universal�, cum e catolicismul – în sfâr�it presa, 
publicistica, armata �i în genere statul prin autorit��ile sale. La aceste trei grupe de 
mijloace mai trebuiesc ad�ogate o a patra, format� din mijloacele ce cultiv� �i adâncesc 
factorii constitutivi ai oric�rei na�iuni �i servind na�iunea, ele servesc indirect �i patria: 
mândria de rass�, promovarea limbei �i a religiei na�ionale, evocarea trecutului comun, 
în specia prin reliefarea �gurilor eroice, a martirilor na�ionali �i în genere a faptelor mari 
din trecuul neamului, exaltarea realiz�rilor culturale �i civilizatorii, stimularea voin�ei 
de a alc�tui o na�iune, ca �i accentul pus pe idealul comun de îndeplinit �i pe misiunea 
poporului respectiv. Cu aceasta atingem categoria cea mai dinamic� de mijloace, în 
orice caz cea mai plin� de consecin�� �i ideea de patrie: ideea de misiune, caracteristic� 
în special popoarelor mari. 

S-a spus pe drept cuvânt c� omul n-a fost niciodat� mul�umit cu faptul c� exist�. 
�i acela�i lucru s-a observat �i în cazul colectivit��ilor. Totdeauna colectivit��ile mai 
importante au c�utat s�-�i g�seasc� temeiuri mai înalte pentru împrejurarea c� sunt. 
Erau nu numai instrumente de justi�care a existen�ii lor, dar �i a aspira�iilor lor spre 
mai mult �i spre mai bine. C�ci încrederea în rostul lor aducea dup� sine încrederea în 
excelen�a lor �i de aici pân� la dreptul de cre�tere chiar în dauna celorlal�i, nu mai e decât 
un pas. Pentru aceasta s-au inventat fel de fel de mituri sau idei meta�zice, chemate s� 
îndrept��easc� eforturile diferitelor popoare. Mai mult, s-a mers pân� acolo încât s-a 
spus c� Dumnezeu a creat unele popoare, tocmai pentru a realiza anumite idealuri sau 
valor. Multe popoare au c�utat s�-�i fundamenteze existen�a lor �i în trecut, inventând 
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pentru aceasta o origin� minunat�, din eternitate; credin�� care aduce dup� sine, cum 
a spus Michels, credin�a în durata lor etern�. Cele mai multe �i-al îndreptat îns� efortul 
întemeierii lor în viitor, servindu-se în acest scop de ideea de menire, de rost deosebit în 
lume. 13 O idee nu lipsit� de consecin�e grele, c�ci ce nu se poate comite atunci în numele 
patriei! Cu aceasta ne apropiem de problema eticei patriotice, chestiune ce-a mai r�mas 
s� �e cel pu�in amintit� �i de care ne ocup�m în capitolul ce vine, ultimul. 

V. Etica patriotismului

Ideea de misiune pe care o are patria – misiune pe care ea trebue s� o îndeplineasc� 
cu orice pre� - con�ine de sigur mult idealism, dar ea poate, în acela�i timp, s� aduc� 
mult r�u poporului respectiv �i în special celorlalte popoare, în primul rând, evident, 
vecninlor. Tocmai noi ast�zi suntem în m�sur�, mai mult ca oricând, s� ne d�m sea-
ma de acest lucru, �indc� suferim din cauza misiunii pe care �i-o arog� vecinii no�tri. 
Suntem victima acestui mesianism din dou� p�r�i. Pe de o parte mesianismul vecinilor 
dela Vest fundat pe a�a numite drepturi istorice, care n'are cel pu�in justi�carea unei 
culturi superioare sau a unei opere civilizatorii; pe de alt� parte e mesianismul de la Est, 
fundat social-prospectiv, care vrea s� ne domine în numele unei idei mult mai ecumeni-
ce, dar cu consecin�e tot a�a de periculoase: pretinsa dezrobire a poporului român din 
jugul capitali�tilor. C�ci bol�evismul nu e în fond ast�zi decât ideologia expansionist� 
a na�ionalismului rusesc travestit într-o hain� nena�ional�, a��ând accente universale. 
Se întâmpl� �i cu acesta, acela�i lucru ce s'a întâmplat cu mi�carea revolu�ionar� fran-
cez� dela 1789. Fran�a revolu�ionar� de atunci, m�rturisit sau nu, sub pretext c� vine s� 
aduc� popoarelor civiliza�ia �i s� le elibereze de tirania întunecat� a despotismului, în 
numele principiilor s�nte de Libertate, Egalitate, Fraternitate, ducea în fond o politic� 
de expansiune teritorial�. Sau cel pu�in putem vorbi în acea epoc� de un imperialism 
social-cultural francez. Exact a�a st� cazul ast�zi – cel pu�in în aceast� privin�� – cu 
bol�evismul. Chiar dac� el nu urm�re�te pretutindeni anexiuni, el înseamn� un impe-
rialism social-cultural rusesc. Ori aceast� form� de in	uen�� – cum ne arat� exemplul 
Alsaciei - nu e decât o prim� etap� spre înstr�inarea de patrie �i neam. 

De aceea n'a� putea încheia aceste considera�iuni asupra sociologiei patriei, dat �ind 
pericolele pe care le poate prezenta un patriotism nest�pânit de nimeni �i de nimic, f�r� 
s� nu spun câteva cuvinte despre ceea ce nu trebue s� �e �i cum nu trebue s� �e patria 
�i despre ceea ce trebue s� �e �i cum trebue s� �e ea. Sunt a�rma�ii – în special cele dela 
sfâr�it – care dep��esc cadrul �tiin�i�c �i care în consecin�� nu oblig� pe nimeni decât 
pe cel care le spune. 

13 Exemple numeroase, mai ales pentru prima categorie, care sunt �i mai greu de g�sit, la Michels 
op.cit. dela el am împrumutat �i aceast� clasi�care, în dou� tipuri, a miturilor patriotice �i 
na�ionaliste. În limbajul lui ele se numesc: Der Mythus des Woher (Ursprung) - Der Mythus 
des Wohin (Mission). 
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Mai întâi cum nu trebue s� �e patria, indica�ii pe care le scoatem studiind pu�in 
cauzele care pot duce la dec�derea sau la dispari�ia ��rilor. Atingem astfel în treac�t, 
la cap�tul acestui studiu, �i problema patologiei patriei. Am v�zut cu câteva rânduri 
înainte, amintind cazul Alsaciei, - �i se pot da �i alte exemple – c� o regiune se poate 
pierde datorit� unei puternice in	uen�e str�ine, c�zând furat� pe nesim�ite de credin�a 
în excelen�a acesteia. Dar ea nu poate pierde într'un mod mai pu�in blând – acesta e 
cazul cel mai frecvent - datorit� rapacit��ii du�manilor, sau chiar numai a unuia singur, 
când acesta e foarte puternic. E greu îns� ca o �ar� cu o structur� social� intern� bine 
consolidat�, s� cad� prad� vecinilor �i du�manilor, chiar când ace�tia au instincte de 
prad�. Se întâmpl� �i astfel de cazuri, îns� ele sunt mai rare. De obicei o patrie când 
e diminuat� sau dispare, aceasta se datore�te �i unor cauze imanente. O prim� cauz� 
important� în acest sens e lipsa de omogenitate, adic� de socializare – termenul luat în 
sens psiho-sociologic, nu politic-economic – a patriei; lips� de omogenitate care, la rândul 
ei, are trei cauze sau, altfel spus, se poate înf��i�a în trei feluri: când clasa de sus e mult 
prea îndep�rtat� de nevoile �i aspira�iile marilor masse, când ea se bucur� de prea multe 
privilegii, f�r� îns� s�-�i mai îndeplineasc� datoria, adic� când ea înceteaz� de a mai � 
o elit�; când clasa de jos e r�u tratat� sau când ea e exclus� dela bunurile patriei, tr�ind 
în mizerie; �i când �ara respectiv� are prea multe �i prea mari minorit��i, care fatal, mai 
devreme sau mai târziu tind spre o viea�� autonom�. O a doua cauz� trebue c�utat� în 
inexisten�a unei elite politice �i culturale, datorit� predomin�rii egalitare prea puternice. 
O a treia cauz�, ce rezult� pân� la un punct din prima, din lips� de omogenitate, e lipsa 
unui su	u comun, a unui ideal comun a membrilor unei patrii. O �ar� f�r� un ideal 
e condamnat� la pieire. Dar cum trebuie s� �e idealul patriotic? Aceasta nu se poate 
spune în am�nunt, depinde de timp �i de loc, adic� de situa�ia concret�. Putem îns� s� 
d�m câteva indica�ii de ordin general. O alt� chestiune îns�, putem noi s� ne spunem 
cuvântul în aceast� privin��? 

Patria cere dela noi multe lucruri �i trebue s� le cear�, dac� ea vrea s� tr�iasc�: eroism, 
con�tiin�a datoriei, spirit de disciplin�, mare capacitate de iubire – �i numai a aproapelui, 
ci �i a celui mai dep�rtat de noi, dar care se închin� �i el la aceia�i patrie –, apoi renun�are 
�i chiar sacri�ciul nostru. Dac� ea ne cere atât de mult, avem �i noi dreptul omenesc s� 
ne spunem cuvântul în ce prive�te �xarea �elurilor ei. 

S� nu se uite un lucru c� privit� problema noastr� pe un plan absolut, patria nu e 
ultima realitate. C�ci asemenea oric�rui lucru p�mântesc, ea nu poate reprezenta ultimul 
nostru scop. Acesta nu poate � decât Dumnezeu sau spiritul absolut. �i nici chiar pe plan 
imanent, ea nu e singurul scop suprem. Cultura, spiritualitatea pot � rosturi tot a�a de 
nobile. În orice caz, dac� e vorba ca ea s� �e �elul nostru cel mai înalt în lumea aceasta, 
atunci ea trebue s� �e 	ancat� �i luminat� de o serie de valori supreme, emana�iuni 
ale substan�ei meta�zice universale. Vreau s� spun c�, nu numai c� ea trebue s� vizeze 
�eluri culturale �i spirituale, dar ac�iunea ei trebue s� �e orientat� de idealuri absolute 
�i eterne, cum sunt legalitatea, dreptatea �i omenia; n�zuin�e pe care toat� z�p�ceala 
axiologic� de ast�zi nu ni le-a putut �terge din su	et. Dac� patria nu se va l�comi asupra 
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bunurilor altor popoare, c�utând în totul sau în parte, prin intimidare, alian�e politice 
sau r�zboaie s� le anexeze cu for�a – iridenta e permis�, imperialismul nu - �i dac� ea va 
c�uta s� duc� aceea�i politic� de dreptate �i în interior, atunci ea va putea trece drept cel 
mai frumos �i mai bun lucru pe care-l avem pe acest p�mânt, iar patriotismul va putea 
deveni un fel de religie a noastr�. 14

14 Cam acelea�i idei cred c� propov�duie�te �i Michels, când spune c� patriotismul e etic justi-
�cat numai atunci, când el tinde la conservarea �i a�rmarea speci�cului na�ional �i cultural 
al unui popor. „Un popor care a ajuns la con�tiin�a caracteristicelor sale na�ionale �i culturale 
are tendin�a natural� de a c�uta s�-�i le p�streze în întregime. În p�strarea acestei integrit��i 
culturale a poporului consist� singura form� de patriotism justi�cat� etic �i în acela�i timp 
adev�rata misiune a popoarelor. Din aceast� propozi�ie rezult� urm�toarea consecin�� impor-
tant�: emanciparea na�ional� de sub asuprirea str�in� înseamn� înl�turarea unui impediment 
cultural în drum spre umanitate. Unitatea �i libertatea na�ional� sunt condi�iile inexorabile 
ale libert��ii sociale �i ale unei omeniri mai libere. C�ci orice popor care s'a eliberat de sub 
st�pânirea str�in�, înl�tur� prin aceasta un izvor de r�zboiu sau revolu�ie”. op.cit. p. 10


