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„A�eza�i noi Românii aici, în pragul alor dou� lumi: între R�s�rit �i Apus: înclinând noi 
necontenit, când într’o parte, când într’alta, dup� vremuri, erâ o problem� grea �i permanent� 
pentru noi s� ne men�inem echilibrul su�etesc, �i armonia cu noi în�ine. Lega�i prin originea 
noastr� istoric�, �i prin limba �i aspira�iunile noastre cu apusul, noi suntem cu toate leg�turile 
puternice ale vie�ii, ale evolu�iunii istorice, �i ale interiorului nostru lega�i �i de orientul cel 
plin de vraj� �i poezie, �i este deci o problem� continu� pentru noi, ca s� ne stabilim echilibrul 
între aceste dou� mari zone ale civiliza�iunii omene�ti, �i s� ne marc�m individualitatea noas-
tr� cultural�, ca popor deosebit, ca o personalitate bine harmonizat� între aceste dou� lumi, la 
aparen�� atât de deosebite.”

(Elie D�ianu) 

Tradi�ia patriotic� a suferit schimb�ri de-a lungul timpului, legate de schimb�ri-
le de mentalitate religioas� �i politic�: de la formele antice de patriotism, pe care le 
putem în�elege prin multiplele forme de ap�rare a teritoriilor str�mo�e�ti de invazii, 
r�zboaie, diviz�ri, uzurp�ri etc., la patriotismul medieval, local sau regional, stimulat 
de nevoia de ap�rare în fa�a adversit��ilor din vecin�tate �i de tendin�ele de fârâmi�are 
politic� �i religioas�.1 

1 Ideea de patrie î�i are obâr�iile în cugetarea Antichit��ii, c�reia îi dator�m maxime cu valoare 
pragmatic�, valabile �i ast�zi, dar un efort sistematic – doctrinar �i teoretic – de analiz� a 
conceptului se contureaz� pe plan european abia în secolul al XVIII-lea, comportând trans-
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Despre tradi�ia patriotic�

În Antichitate, patria a fost considerat� o referin��, asociat� unui cet��i, terito-
riu, care a agregat suita de valori politice, sociale �i morale ale societ��ilor arhaice. 
Demostenes ne dezv�luie c� în mentalitatea greac� „Cel care se socote�te n�scut, nu 
numai pentru p�rin�i, ci �i pentru patrie, acela va prefera s� moar� decât s�-�i vad� pa-
tria înrobit�”. Vechii greci au organizat ora�ul-stat, numit polis (în cadrul c�ruia a luat 
na�tere democra�ia, ca sistem de organizare a statului) �i au considerat virturea eroic� 
prioritar� în rangul virtu�ilor omene�ti. De pild�, Eschil scria cândva c� „Cetatea ca-
re-�i p�streaz� oamenii, are cel mai sigur zid de ap�rare”. Republica �i apoi Imperiul 
Roman au reprezentat încerc�ri de uni� care a unor vaste teritorii sub aceea�i conduce-
re. Leag�nul str�mo�esc a fost considerat teritoriul binecuvântat de Divinitate �i mor-
mânt al str�mo�ilor. De aceea, a existat un cult al p�mântului str�mo�esc �i al eroilor 
c�zu�i pentru el. A muri pentru Patrie s-a tradus ca o mare virtute social�. O expresie 
veche, reg�sit� în scrierile lui Polibius spunea: „un om corect este dator s�-�i iubeasc� 
prietenii �i patria �i împreun� cu ei s� urasc� pe vr�jma�ii lor �i s� iubeasc� pe prietenii 
lor”. Sacri� ciul, martiriul pentru Patrie a asigurat intrarea în mit �i legend�, a tuturor 
salvatorilor Patriei. Patria a fost singurul habitat sacru, sancti� cat de cultul religios; 
patriotismul religios a legat pe membrii � ec�rei comunit��i de Patrie, printr-o leg�tur� 
sacr�. Iubirea de patrie a fost un sentiment exigent, care nu a admis nici o condi�ie, a 
fost iubirea pentru un bine comun, care trebuia ap�rat în comun. A pierde Patria a în-
semnat a pierde totul: via��, libertate �i avere. Pentru vechii greci, ca �i pentru vechea 
Rom� republican�, apoi imperial�, a existat un patriotism politic, bazat pe identi� carea 
Patriei cu polisul, republica sau imperiul, considerate sursa binelui, libert��ii, fericirii, 
bun�st�rii �i p�cii comune.2 

Patria natal�, ca loc sacru �i vital al neamurilor, a avut o înc�rc�tur� teofanic�, ce s-a 
remodelat în cre�tinismul medieval, în raport cu preceptele cre�tine. În tradi�ia cre�ti-
n�, Patria era considerat� darul lui Dumnezeu, s�la�ul efemer al vie�ii, de aceea iubirea, 
devotamentul, respectul fa�� de Patrie au fost compatibile cu cre�tinismul. În mediul 
ecleziastic semni� ca�ia patriei a fost, în primul rând, spiritual�, � ind vorba de patria ce-
reasc�, respectiv Ierusalimul etern, cel promis cre�tinilor ale�i (ad patriam Paradisi). Ernst 
Kantorowicz consider� c�, de prin secolul al XIII-lea, se poate vorbi de un transfer al 
Patriei, spre o semni� ca�ie etic� secularizat�. Termenul de patrie �i „r�zboiul just” pen-
tru Patrie s-a referit la necesitatea ap�r�rii teritoriilor cre�tine, mai ales a 
�rii Sfinte, de 
n�v�lirile necredincio�ilor. De�i nu era folosit în limbajul juridic �i politic, ci mai ales 

form�ri pân� în zilele noastre, în func�ie de locul acestei idei în sistemul de norme etice ale 
umanit��ii. Doina Dorina Bejan, „Semantica cuvântului patrie �i evolu�ia mentalit��ilor”, în 
Communication and Argumentation in the Public Sphere 1 (2007), 3, pp. 440-442. �tefan Lemny, 
„De la patriotismul medieval, la patriotismul modern”, în Anuarul Institutului de Istorie �i 
Arheologie, XXI, 1984, pp. 453-461. 

2 Mauritio Viroli, Din dragoste de patrie: eseu despre patriotism �i na�ionalism, Bucure�ti: Editura 
Humanitas, 2000, pp. 23, 103, 113. 
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în literatur�, termenul Patrie a tradus imaginea unui teritoriu statal, care avea binecu-
vântare �i protec�ie divin�.3

În Evul Mediu patria, vatra str�mo�easc� a fost frecvent evocat� în literatur�, � lozo� e 
�i în gândirea politic�,având semni� ca�iii legate de spa�iul geogra� c sau de un teritoriu 
mo�tenit, a c�rui ap�rare era o datorie sfânt�, un semn de loialitate, pentru propietarii 
(pro domino), st�pânitori sau pentru comunitatea de care apar�inea (pro patria). Pretigiul 
Patriei a fost legat, în perioada medieval�, de înscrierea ei într-o trinitate: patria/religia 
�i regele. Patria încorpora persoana monarhului, iar moartea pentru patrie atr�gea dup� 
sine glori� carea, martiriul, eroismul (cu un sens mo�tenit din Antichitatea clasic�), ide-
aluri demne de mentalitatea cavalerilor, dar �i al personajelor temerare din popor, laice 
sau clericale. De la patriotismul medieval, la cel modern muta�iile au fost sensibile, pa-
triotismului ata�ându-i-se teoria modern� a drepturilor naturale.4

La sfâr�itul secolului al XVII-lea, ideea politizat� de Patrie a fost asociat�, mai ales, 
cu ideea de libertate, pentru a combate discret regimurile despotice, interesate de glo-
ria �i slujirea suveranului, deci incompatibile cu adev�ratul patriotism. Re	 ec�iile des-
pre Patrie �i patriotism, au reprezentat viziuni diverse, determinate de condi�iile poli-
tice �i culturale ale � ec�rei ��ri din spa�iul european. Ceea ce au în comun concep�iile 
despre Patrie este nevoia de liberatate a ei. Niccolo Machiavelii spuea în acest sens ur-
m�toarea dizerta�ie: „Atunci când se hotar��te destinul patriei, (…) lasându-se totul la 
o parte, s� � e urmat� acea cale care salvgardeaz� � in�a Patriei �i-i men�ine libertatea”.5 
Pe de alt� parte, impulsurile cosmopolite, aveau la temelie desoperirea unor lumi noi, 
prin c�l�torii �i credin�� în ra�iunea universal�. Admira�ia pentru patriotismul mitic al 
anticilor a fost evident�, dar nu a fost unanim� în secolul al XVIII-lea. Patriotismul cla-
sic a creat nostalgii m�re�e, de aceea, a devenit unul dintre idealurile gânditorilor poli-
tici ai secolului al XVIII-lea. De la Montesquieu, la Voltaire, Encyclopædie �i Rousseau, 
s-a exprimat dorin�a de a tr�i într-o republic�, în care bun�starea s� se întâlneasc� �i s� 
cunoasc� dragostea de patrie.6

În prima jum�tate a secolului al XVIII-lea sensul ideii de Patrie a evoluat, cu re-
feriri seculare, din ce în ce mai insistente, la p�mântul oamenilor liberi �i ferici�i, iar 
termenii deriva�i patriot, patriotism desemnau dragostea pentru locul natal �i libertate. 
Contribu�ii la de� nirea ideii de Patrie se întâlnesc �i în lucr�rile englezului Bolingbroke 
(The King Patriot, 1730, �i On the Spirit of Patriotism, 1735) în care se contureaz� imagi-
nea regelui � losof ale c�rui eforturi urm�reau fericirea poporului, tem� pe care Henri 
Fielding avea s-o reia în The True Patriot, (1745).7 Patria, a� rma abatele Coyer la 1755, 
reprezint� o putere superioar�, care presupune iubire necondi�ionat�. Diderot scria în 

3 Ibidem, pp. 6-7, 41. 
4 Ernst H. Kantorowicz, Cele dou� corpuri ale regelui. Un studiu asupra teologiei politice medievale, 

Ia�i: Polirom, 2014, pp. 211-243. 
5 Ibidem. 
6 Ibidem. 
7 Ibidem. Doina Marta Bejan, op.cit. �t. Lemny, op.cit., p. 18. 
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Encyclopædie despre iubirea de Patrie, lege �i Stat, care avea menirea de a crea o nou� 
moralitate. Montesquieu men�iona în Spiritul legilor, c� în conducerea monarhic�,sta-
tul subzist� independent de dragostea pentru Patrie. La mijlocul secolului al XVIII-lea 
controversa dintre Voltaire �i Rousseau a atras �i mai mult aten�ia cu privire la de� nira 
conceptului în cauz�. Pentru Voltaire Patria nu însemna doar �ara natal�, ci �i locul 
unde se tr�ie�te bine (Patria est ubicumque est bene); aceast� concep�ie s-a reg�sit în ar-
ticolul Patrie din Dic�ionarul � loso� c (1764). Dintre reac�iile, provocate de opinia volte-
rian�, cea mai prompt� a fost aceea a lui Jean-Jacques Rousseau, pentru care patria era 
�ara natal�, indiferent de natura bun� sau rea a regimului ce o guverna. Rousseau a 
criticat astfel pe cosmopoli�ii care, justi� cându-�i dragostea pentru Patrie, prin dragos-
tea pentru genul uman, se l�udau c� iubesc lumea întreag�, pentru a avea dreptul s� 
nu iubeasc� pe nimeni, în mod special. Odat� cu Marea Revolu�ie francez� din 1789-
1794, ideea de Patrie s-a separat de persoana regelui, monarh absolut, �i s-a a� rmat în 
sensul na�ional. Dup� anul dramatic 1792, când statele contrarevolu�ionare s-au coali-
zat s� în�bu�e mi�carea revolu�ionar� francez�, patria francez� �i-a regândit hotarele 
în cele ale na�iunii. În Revolu�ia francez� patriotul era partizanul ideilor noi, în raport 
cu aristocra�ii, eticheta�i drept anacronici. În Italia, cultivarea patriotismului na�ional 
a fost stânjenit� de împ�r�irea ei în numeroase patrii locale, de suprema�ia spiritual� 
a Bisericii catolice – care preconiza ecumenismul cre�tin universal – �i de ideologiile 
cosmopolite, care considerau c� to�i oamenii sunt compatrio�i. Risorgimento-ul a revigo-
rat interesul pentru ideea de Patrie.8

Discu�ia despre Patrie �i Patriotism – început� în Confedera�ia elve�ian�, apoi în 
Prusia iluminist� a continuat cu ioze� nismul, în viziunea c�ruia, Patria, (pe care o iu-
besc atât de mult”, cum a� rma Iosif al II-lea) era Imperiul. În Imperiul Habsburgic, prin 
iose� nism, se cultiva devo�iunea fa�� de monarhie, despre care pomenea Sonnenfels 
(�ber die Liebe des Vaterlandes, Viena, 1771). Lucrarea amintit� cuprindea pilde pen-
tru cultivarea patriotismului, precum �i enumerarea condi�iilor în care era posibil� 
manifestarea acestuia. Directiva patriotic�, ilustrat� de Sonnenfels, a fost strab�tut� 
de idealul iluminismului iose� nist de a sluji cauza poporului, de a consolida astfel 
bazele interne ale monarhiei �i a recomanda un nou cod etic în cuprinsul Imperiului. 
O dezbatere, în acest sens, a avut loc la Academia terezian�, sub conducerea contelui 
Anton Apponyi (august 1771), când Maria Tereza a fost asigurat� de credin�a patrio-
tic� sincer� a supu�ilor s�i. Manualele �colare, presa �i societ��ie culturale au difuzat 
mai departe acest mesaj, asigurându-i un loc la nivelul opiniei publice din Imperiu.9 

În spa�iul german, f�râmi�at teritorial, de� nirea Patriei a cunoscut alte caracteristici, 
date de ambian�a cultural� german�. Primele concep�ii sistematice despre Patrie au 
ap�rut în afara hotarelor propriu-zise ale statelor germane, în zona confedera�iei elve-
�iene. Dup� R�zboiul de �apte ani (1756-1763), discu�ia cu privire la Patrie �i Patriotism 
s-a extins pe teritoriul Imperiului german. Scrierea lui Frederich Karl Moser (From de-

8 Ibidem, pp. 20-21. 
9 Ibidem, p. 24. 
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utschen Nationalgeist, 1765) a acordat pre�uire factorului pedagogic �i convingerii c� 
solu�ia salvatoare pentru Germania, m�cinat� de tendin�e separatiste, nu putea s� vin� 
decât dintr-un model de educa�ie. Însu�i Frederic II �i-a exprimat gândurile despre 
acest subiect în Scrisori despre dragostea de patrie (1779). Cu aceste achizi�ii despre ideea 
de Patrie în cultura german�, în momentul r�zboaielor napoleoniene, Herder �i Fichte 
(ultimul în Dialoguri despre patriotism, 1806-1807) au îndrumat-o spre valen�ele na�io-
nale, oglindite în limb� �i tradi�iile populare.10 

�i în spa�iul cultural spaniol, speci� cul zonei a împiedicat identi� carea Patriei cu 
o unitate teritorial� sau cu una juridic�, cultivându-se patriotismul castilian, aragonez 
sau catalan, � ecare dintre acestea întemeiat pe nostalgia realit��ilor din Evul Mediu 
�i pe critica statului modern, creator al patriei spaniole. Vechiul principiu „religie-re-
ge-patrie” a fost înlocuit de c�tre liberalii spanioli, la începutul secolului al XIX-lea, cu 
lupta pentru crearea Patriei spaniole care s� asigure libert��i �i legi drepte.11

Na�terea lumii moderne, sub aspect politic, reprezentat� de f�râmi��ri statal-teri-
toriale, de a� rmare a ideologiilor revolu�ionare, care au vizat distrugerea imperiilor 
tradi�ionale, a recon� gurat puternic ideile de Patrie �i Patriotism, ata�ându-le caracte-
ristici politice sau culturale. Ideea de Patrie, în sensul modern conceptului, s-a contu-
rat, pe plan european abia dup� secolul al XVIII-lea, comportând transform�ri pân� în 
zilele noastre. Sacralizarea na�iunii politice �i idolatrizarea Patriei pe altarele credin�ei 
politice �i na�ionale a reprezentat aspectul cel mai profund al mentalit��ii revou�ionare 
pa�optiste. Cristalizarea treptat� a na�iunilor europene, ca unit��i politice, a fost strâns 
legat� de legitimarea unor teritorii, de aceea na�ionalismul s-a înt�rit, fagocitând �i 
instrumentând patriotismul. Patriile au fost na�ionalizate, � ind considerate un reper 
important al identit��ilor na�ionale. Iubirea de Patrie s-a unit cu iubirea �i mândria 
fa�� de na�iune (na�ionalism), conceput� ca o unitate, fraternitate �i comuniune, a celor 
apar�inând aceleia�i etnii, istorii, culturi, obiceiuri, credin�e religioase �i Stat.12 

La sfâr�itul secolului al XIX-lea patriotismul a fost considerat o idee directoare �i 
o miz� important� a na�iunii. Statul na�ional a condus strategia educ�rii tinerimii, în 
direc�ia unui patriotism na�ionalizat, laicizat �i democratizat.13 Cultivarea con�tiin�ei patri-
otice prin �coal� �i cultur� a avut în secolul al XIX-lea mari mize, legate de spiritul re-
van�ard, de puseurile imperialiste �i concuren�a politic�, militar�, economic�, deseori 
ostentativ� a unor na�iuni, în raport cu altele. Fustel de Coulange sugera acest lucru 
în replica dat� lui Theodor Mommsen, în leg�tur� cu chestiunea alsacian�: „patria este 

10 Doina Marta Bejan, op.cit., pp. 440-442. 
11 Ibidem, p. 444. 
12 Chiar dac� istoria arat� c� na�ionalismele au avut manifest�ri xenofobe (nazismul, fascismul, 

comunismul), nu se poate eticheta na�ionalismul ca dispre� fa�� de alteritate. Ideologizarea 
na�ionalismului a însemnat manipularea, deseori în interese obscure, a sentimentelor na�io-
nale în scopuri politice. 

13 Na�ionalizarea patriotismului: s-a produs pe la sfâr�itul secolului al XVIII-lea limbajul patrio-
tismului �ind folosit, pentru a sus�ine politica de libertate �i a extinde drepturile cet��ene�ti. 
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ceea ce se iube�te. Se poate ca Alsacia s� � e german� prin ras� �i prin limb�; dar prin 
na�ionalitate �i sentimentul patriei ea este francez�”.14 Secolul XX, pres�rat cu con	 ic-
te �i revan�e teritoriale, a cunoscut o puternic� ideologizare a termenului de Patrie. 
Nazismul, fascismul, comunismul au manipulat sentimentele patriotice ale na�iunilor, 
în folosul prelu�rii �i men�inerii puterii politice �i militare. 

Evolu�ia concep�iilor despre patrie �i patriotism în cultura român�

Discu�ia despre Patrie �i patriotism a fost o constant� vie a culturii noastre. 
În�elep�ii c�rturari, domnitorii, scriitorii, � lozo� i, clericii, to�i, în felul lor, au insistat 
s� sublinieze, de-a lungul veacurilor, importan�a cultiv�rii sentimentului patriotic, ca 
liant al solidarit��ii �i comuniunii române�ti. Termenii patriotism, patrioticesc, direc�iune 
patriotic� au ap�rut în pasaltiri, acte done�ti, prefe�e ale c�r�ilor române�ti, scrieri isto-
rice, memorii �i proiecte de reform�.15

În cultura �i gândirea politic� româneasc� prima atestare a termenului patrie a ap�-
rut în secolul al XVII-lea, în prefa�a la Psaltirea slavon� de la Govora (1637). Rar întâlni-
t� �i pu�in de� nit�, ideea de Patrie �i-a g�sit un contur mai clar în scrierile lui Chesarie, 
episcopul c�rturar de la Râmnic. Acesta, ca �i mitropolitul Grigorie, a folosit frecvent 
termenii de „patrie” �i „patrio�i”, gândindu-se la cei c�rora le p�sa de situa�ia di� cil� 
a ��rii, de fr�mântrile puternice din interiorul ei. Chezarie le-a repro�at conduc�torilor 
vremelnici ai ��rii c� nu erau capabili s� redea libertatea �i prestigiul, pe care-l dorea 
poporul, pentru Patria lui. Pentru c�rturarul râmnicean, „Patria” înseamna p�mânt 
str�mo�esc, iar „patrio�ii” erau locuitorii acestui p�mânt vechi, secular, care vorbeau 
limba româneasc�. Folosit în prefe�ele Mineielor, preluat apoi în cadrul slujbelor bi-
serice�ti de c�tre preo�i, cuvântul Patrie a început s� p�trund� �i în limbajul popular. 
Pentru un adev�rat patriot, iubirea de Patrie trebuia s� � e pe acela�i plan cu iubirea de 
Dumnezeu. Mitropolitul Antim Ivireanul (1650-1716) cerea, prin predicile sale, ca ju-
gul nevoilor grele ale neamului s� înt�reasc� iubirea de p�mântul �i legea str�mo�eas-
c�. Iubirea sa fa�� de Patrie s-a tradus prin ctitorii ecleziale, prin activitatea de tipograf 
�i editor de scrieri în limba româneasc�.16 

Din Înv���turile lui Neagoe Basarab c�tre � ul s�u Teodosie (1513-1521), scris� în slavo-
n�, dar tradus� în român� (exist� o copie atestat� în limba român� din 1654), a	 �m c� 
ap�rarea p�mântului str�mo�esc a fost considerat� un fapt în�elept, opus pribegiei, fu-

14 Dictionnaire du XIX-e siècle européen, sous la dir. de Madelaine Ambrière, Paris: P.U.F., 1997, 
p. 795. M. Viroli, op.cit., p. 183. 

15 Alexandru Du�u, Cultura român� �i civiliza�ia european� modern�, Bucure�ti, 1978, p. 53. 
16 �tefan Lemny, Originea �i cristalizarea ideii de patrie în cultura român�, Bucure�ti: Editura 

Minerva, 1986, pp. 33-36, 39. Nicolae Iorga, Istoria literaturii române în secolul al XVIII-lea, Vol. 
I, Bucure�ti: Editura Didactic� �i Pedagogic�, 1969, pp. 13, 431. Alexandru Du�u, Coordonate 
ale culturii româneti în secolul al XVIII-lea, Bucure�ti: Ed. pentru literatur�, 1982, p. 21. Antim 
Ivireanul, Opere, edi�ie critic� �i studiu introductiv de Gabriel �trempel, Bucure�ti: Editura 
Minerva, 1972. 
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gii din calea n�v�litorilor. A pre�uit bog��ia patriei sale, de vreme ce a st�vilit venirea 
pribegilor c�ut�tori de aur în mun�ii 
�rii Române�ti, iar mai târziu a oprit-o cu totul, 
pentru ca aurul s� � e numai spre folosul �i câ�tigul ��rii. În cei nou� ani de domnie 
(1512-1521) Neagoe Basarab a desf��urat o intens� activitate diplomatic�, ce arat� c� 
domnul muntean a fost un abil strateg al statulu �i un bun patriot, într-o situa�ie de-
favorabil� 
�rilor Române. Departe de a contempla doar Cerul, Neagoe Basarab s-a 
dovedit un atent observator al raportului de for�e politice, la confruntarea dintre cele 
doua lumi, cea cre�tin� �i cea otoman�, care amenin�a grani�ele ��rii. 17

Scrierile cronicarilor Grigore Ureche (1590-1647), Miron Costin (1633-1691) �i Ion 
Neculce (1672-1745) au revelat existen�a sentiment patriotic în 
ara Moldovei, mai 
ales, în momentele de „cump�n�” ale acesteia. Acest sentiment a fost � ltrat prin mora-
la cre�tineasc� �i prin experien�ele pribegiei, pe care unii dintre ace�tia, ca Ion Neculce, 
le-a cunoscut. În Letopise�ul 	�rii Moldovei de când s-au desc�lecat �ara �i de cursul anilor �i 
de via�a domnilor care scrie de la Drago� pân� la Aron-vod�, scris cu �el patriotic �i educativ, 
Ureche a glori� cat eroica lupt� antiotoman� a moldovenilor, pentru neatârnarea ��rii 
�i în special epoca lui �tefan cel Mare.18

Mion Costin s-a remarcat prin activitatea de c�rturar, dreg�tor �i diplomat pa-
triot, furios împotriva asupritorilor na�iei sale. Acestuia i se datoreaz� acele memo-
rabile cuvinte-r�spuns, în leg�tur� cu l��irea Împ�r��iei otomane, dar nu peste 
ara 
Moldovei. Costin a formulat explicit concep�ia c� p�mântul ��rii este sfânt, pentru 
c� este str�mo�esc. Ceea ce confer� farmecul legendelor lui Neculce, din O sam� de 
cuvinte, atât de citite �i prelucrate de scriitorii din secolul urm�tor, sunt nu numai 
con�inutul lor educativ f�r� ostenta�ie, cump�nit anecdotic, nara�iunea simpl�, popu-
lar�, ci �i tr�irea patriotic� pe care o evoc�. Patriotismul lui Neculce nu s-a rezumat la 
simple declara�ii, ci la forma unor strig�te de durere, psalmodice: „Oh! oh! oh! s�rac� 
�ar� a Moldovei, ce n�rocire de st�pâni c-ace�tia ai avut! Ce sor�i de via�� �-au c�dzut! 
Cum au mai r�mas om tr�itor în tine, de mirare este, cu atâtea spurc�ciuni de obice-
iuri ce s� trag pân� ast�zi în tine, Moldov�!...” Personajele sale istorice sunt în marea 
lor majoritate eroi, dar �i personaje demne de ocar�. Dac� întâia domnie a lui  Antioh 
Cantemir, cu care cronicarul se înrudea prin alian��, a fost integral l�udat�, f�r� nici 
un fel de rezerv�, domnia lui Constantin Cantemir a fost înf��i�at� cu bilan�ul intrigi-
lor reciproce, dintre munteni �i moldoveni, un „dan�”, o saraband� care ar �  pr�p�dit 
„s�racele-��ri”.19 

17 Dan Zam�rescu, „Întâia mare carte a culturii române�ti”, în Istorie �i Cultur�, I, Bucure�ti: 
Roza Vânturilor, 2003, pp. 509-525. Vezi Înv���turile lui Neagoe Basarab c�tre �ul s�u 
Theodosie – versiunea româneasc� de la Curtea de Arge�, edi�ie îngijit�, prefa��, note �i co-
mentarii de Dan Zam�rescu, Bucure�ti: Editura Roza Vânturilor, 2010. 

18 Grigore Ureche, Letopise�ul 	�rii Moldovei, Chi�in�u: Hyperion, 1990. 
19 �t. Lemny, op.cit., pp. 33-36, 39. George C�linescu, Istoria literaturii române de le origini �i pân� 

în prezent, Bucure�ti: Editura Minerva, 1985. 
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Dimitrie Cantemir (1673-1723), domn cu o mare experien�� politico-cultural�, a 
lansat imboldul „n-avem a tr�i numai pentru noi, ci �i pentru patrie �i pentru prie-
teni”. Sim�irea patriotic� �i lucid� a domnului c�rturar se resimte în toate re	 ec�iile 
sale despre Moldova: „...dragostea ce avem pentru patria noastr� ne indeamna, pe de 
o parte, s� l�udam neamul din care ne-am n�scut (...), iar, pe de alt� parte, dragostea 
de adevar ne împiedic�, intr-aceea�i m�sur�, sa l�udam ceea ce ar � , dup� dreptate, de 
osîndit”. (Descrierea Moldovei, II, Cap. XVII).20

De-a lungul întregului veac al XVIII-lea evolu�ia con�inutului termenului de Patrie 
s-a distins prin raportarea la termenii norod, popor, ob�te, �ar�, mo�ie, neam �i na�iune; mai 
ales, ideea de neam a fost preferat� pentru invocarea entit��ii geopolitice �i culturale 
române�ti, echivalând în bun� parte patria. Mai târziu, pentru deplina modernizare a 
conceptului de patrie, termenul a fost înso�it de acela de na�ie („Folosul neamului �i al 
patriei”, „folosul patriei �i al na�iei”). Termenul patrie a cunoscut îns� o întrebuin�are 
notabil� abia în intervalul 1821-1848, odat� cu a� rmarea genera�iei de revolu�ionari, 
ata�a�i de valorile modernit��ii �i cu tendin�a de privilegiere, în plan lingvistic, a ter-
menilor de origine romanic�. Patria pare invocat� �i în predicile preo�ilor, de pild�, la 
1825 unul dintre ace�tia rostea acel îndemn „s� ne slujim patria. Biserica are datoria 
s�-i închine toate str�daniile sprijinirii patriei”.21

În Principate a muri pentru patrie, respectiv mentalitatea datoriei sacri� ciului pen-
tru patrie se reg�se�te la Ien�chi�� V�c�crescu �i la genera�ia de început al veacului al
XIX-lea. Sensul patriei este în acest� veme de ob�te, locuit�ri (norod, gloti�) ai p�mântu-
lui ��rii, registrul social al patriei � ind foarte evident la Tudor Vladimirescu: „patria se 
chiam� norodul, iar nu tagma jefuitorilor”.22 Extinderea semni� ca�iei sociale a patriei 
la tot poporul traduce o forti� care a solidarit��ilor, bazate pe interesul politic al liber-
t��ii �i emancip�rii. Dragostea înfr��it� a tuturor compatrio�ilor, cugetarea general� la 
foloasele ob�tii este o viziune întâlnit� �i în memoriile boiere�ti de la începutul veacu-
lui XIX. Un manuscis anonim de la începutul secolului al XIX-lea desemna patria drept 
“petrecerea cea politiceasc�, adec� so�ietatea celor ce l�cuiesc împreun�, întrebuin�a�i 
�i împ�rt��i�i unul de c�tre cel�lalt, care întrebuin�are leag� dragostea, interesurile �i 
folosurile ob�tii, ar�tând p� acea adunare c� este un trup întocmit de m�dulari”.23

Înc� din 1818 Gheorghe Laz�r scria în În�tiin�area sa, difuzat� în 
ara Româneasc�, 
faptul c� de viitorul patriei, de „odihna ei cea din�untru, precum cea dinafar�” �ine 
educa�ia patriotic� dat� tinerilor. Îndep�rtarea domniilor fanariote au revigorat intere-

20 D. Cantemir, Deescriptio Moldaviae, Bucure�ti-Chi�in�u: Editura Literra, 2001, pp. 125-129, 
175-183. 

21 Pompiliu Eliade, In�uen�a francez� asupra spiritului public în România, Bucure�ti: Editura 
Univers, 1982, pp. 21, 39. Cf. Ioana Bot, „La poésie patriotique roumaine”, în Caietele Echinox, 
vol. 3, Cluj-Napoca, Dacia, 2002, p. 70. 

22 �t. Lemny, Originea …, Bucure�ti: Editura Nemira, 2001, pp. 97-98. 
23 Apud Daniel Barbu, Bizan� contra Bizan�, p. 44. �t. Lemny, Sensibilitate �i istorie în secolul XVIII 

românesc, Bucure�ti: Editura Meridiane, 1990, pp. 183-184, 192. 
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sul pentru patrie �i patriotism, acest lucru � ind vizibil în re	 ec�iilor marilor gânditori 
�i scriitor ai începutului de veac al XIX-lea. De pild�, Laz�r Asachi nota c�, în al doilea 
deceniu al acestui veac, exista un militantism patriotic, multiple îndemnuri la datoria 
iubirii patriei �i a patrio�ilor. Barbu Paris Mumuleanu aprecia la 1825 c� „râvna numai 
de patriotism �i mândrie na�ional� s� intre între noi, �-atunci toate nevoirile ni se vor 
p�rea lesnicioase.”24 Gheorghe Laz�r, I. Heliade-R�dulescu sau Mihail Kog�lniceanu 
au sus�inut un interes mai viu pentru patrie, ca o condi�ie a bunei slujiri culturale, 
politice, economice etc. a 
�rilor Române. Dulcele nume de patrie a fost considerat 
impulsul care a animat c�rtur�rimea �i d�sc�limea patriotic� româneasc� în sus�inera 
unit��ii na�ionale. 

Pro� lul patriotului a fost conturat în manualele de patriotism, Pentru dragostea c�-
tr� patrie (1805, 1806), traducerea Manualului de patriotism al lui Scufos (1817), Ispit� 
sau cercare pentru patriotism (1821), tradus de c�tre C. Herescu, Manualul de patriotizm 
(1829), tradus de I. Nicola25, Manualul bunului român al lui Nicolae B�lcescu sau Patria, 
patriotul �i patriotismul (1843) a lui Aaron Florian, se înscriu în preocup�rile culturale 
ale cultiv�rii, de la vârste tinere, a patriotismului. 

În Manualul de patriotizm (1829), pe pagina din stânga se precizeaz� urm�torul lu-
cru: „A �  cineva Patriot bun, este tot una a �  �i Hristian bun, �i prin urmare �i înplini-
tori poruncii cei mai mari a lui Hristos, ce este iubirea c�tr� aproapele (t�lm�citoriul)”. 
Pe pagina din dreapta, ale aceleia�i c�r�i scrie: �tiut este c� din toate virtu�ile so�iet��ii 
politice�ti, virtutea patrioticeasc� este ceia ce pricinue�te mai mult �i mai sim�it folos; 
� ind c� printr-însa s� reformeaz� neamuri întregi, s� r�dic� juguri tiranice�ti din mij-
loc, s� întemeiaz� constitu�ii bune �i s� face fericirea staturilor; �i iarâ�i ei au a mul��mi 
�i nenorocitele acelea neamuri care prin eroitatea patrio�ilor celor adev�ra�i, scap� de 
supt jugul cel tiranicesc al vr�jma�ilor lor, �i ajung la libertate �i fericire. În z�dar ar 

24 Dim. Darvari, Culegere de în�elepciune, Bucure�ti, 1827, Mic� geogra�e a Daciei, Moldaviei �i 
a 
�rii Române�ti, Ia�i, 1838, 40 pagini. Nestor Camariano, „Despre un anual de patriotism, 
publicat la Ia�i în 1829”, în Revista istoric� român�, XIII, fasc. IV, 1943, pp. 116-126. �t. Lemny, 
„De la patriotismul medieval, la patriotismul modern”, p. 96. 

25 Originalul este Manualul de patriotizm dedicat locuitorilor celor 7 insule ionice, ap�rut în 1817 
�i atribuit lui N. Scufos. Cartea a avut o larg� circula�ie, �ind întrebuin�at� ca manual didac-
tic în unele �coli. Prefa�a este un elogiu adus de Buznea întemeietorilor �colii în limba româ-
n�, a c�ror activitate o considera un exemplu de înalt� iubire de �ar�. Traduc�torul, Iancu 
Nicola sau Nicolae (21 noiembrie 1809, Ia�i - 28 iulie 1839, pe numele s�u adev�rat, Buznea, 
era din Putna, Suceava), �ind crescut de Veniamin Costache, mitropolitul Moldovei. El l-a 
trimis la înv���tur� la „Sf. Sava”, în Bucure�ti, numindu-l apoi într-o slujb� la Mitropolie. 
Ulterior, a primit ranguri boiere�ti. În 1831, a fost mare vornic �i cavaler al unui ordin ru-
sesc. Înc� din �coal�, în 1827, semnând Iancu Nicolae Moldovean, a transpus din grece�-
te Culegere de în�elepciune de Dimitrie Darvari �i, dup� Nicolae S. Piccolos, romanul lui 
Bernardin de Saint-Pierre, Paul �i Virginia. Traducerea, întregit� de notele explicative ale lui 
Piccolos �i de altele noi, nu a fost tip�rit� de la început, circulând, sub numele Iancu Nicola, 
în numeroase copii manuscrise. Ibidem. 
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c�uta cineva s� g�sasc� �i la alte neamuri ale vechimei, aceasta virtute patrioticeasc�, 
într-aceia�i înalt� treapt�, în care au fost la Romani; c�ci ei numai s� pot f�li c� au 
crescut-o în sinul Na�iei lor, �i au f�rm�cat cu dânsa atât de mult pe con-na�ionali�tii 
lor, încât � e�i care din trân�ii nu avea într-o nimic s�-�i jertfeasc� orice ar �  avut mai 
scump pentru binele �i fericirea Patriei lor. Ei nu mai sânt aceia care au produs pe 
Ora�ie, pe un Mu�ie S�evola, pe un Camil, pe un Caton, pe un Curion, �i pe al�ii mai 
mul�i, într-ac�rora mari virtu�i patriotice�ti, nu pu�in� iubire c�tr� aproapele poate c�-
dea cineva. Ei în sfâr�it au gustat rodurile ace�tii virtu�i Patriotice�ti, �i s-au f�cut nea-
mul cel mai str�lucit al vechimii, pre care ori ce neam îl poate avea înaintea ochilor lui, 
ca o oglind�, prin care s�-�i îndrepteze � e�i ce pas al s�u, �i � es�i ce întrebuin�are”.26

În Mic� geogra� e a Daciei, Moldaviei �i a 	erii Române�ti (1838) se poveste�te despre 
vechea numire a Moldovei, „are �ara de la o ap� de as�minea numire �i aceasta de la 
o cetate a Dacilor numit� Moli-Dava adic� Cetatea de Molis, pentru c� Dava în lim-
ba Dacilor s� vede a �  îns�mnat cetate. Vechii Romani o numea �i pre aceasta �ar� o 

26 Iancu Nicola, Manual de patriotism, Ia�i, 1829. Bilioteca Academiei Române, Filiala Ia�i. 
Ar�tare de cele ce s� cuprinde în acest manual. Partea 1. Pentru iubirea de Patrie, în general, 
(sau de ob�te) întroducere. Tractat: 1. Ce este patrie �i iubirea de Patrie, 2. De unde s� na�te 
mai de ob�te iubirea de Patrie, 3. Ce este Patriotismul cel adev�rat, 4. În ce chip iubitorii de 
Patrie în general sau de ob�te sânt datori a-�i ar�ta iubirea lor de Patrie, 5. În ce chip deosebi-
tele Ranguri ale unui Stat mai vârtos Rangul întâi �i al doilea adec� ��ranii �i cet��eanii sânt 
datori a-�i ar�ta iubirea lor c�tr� Patrie, 6. În ce chip Nobilii (boerii) �i Osta�ii sânt datori a-� 
ar�ta iubirea lor de Patrie”. 

Manual de patriotizm, �i acum întâia oar� tip�rit cu blagoslovenia �i toat� cheltuiala 
Preas�n�itului Mitropolit Sucevii �i Moldaviei Kiriu Kir Veniamin Costache în Ia�i, în 
Tipogra�a S�ntei Mitropolii. 1829 iulie (1829), t�lm�cit �i mai ad�ogat de Iancu Nicola. 
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parte din Dacia ripens� �i montan�; apoi 
dupre ie�irea Slavonilor de prin codri, în-
formarea traiului lor so�ialnic �i comuni-
ca�ia cu Romanii, i-au dat �i în nume de 
Valahia seau Volohia, adic� o �ar� l�cuit� 
Italieni de unde Halcocondila, Cantemir 
�i al�ii o numesc Moldovlahia; iar� dupre 
închinarea ��rii la Î[nalta] Poart� de c�tr� 
prin�ipul Bogdan, � ul Marelui Stefan, �-au 
c�p�tat nume de Bogdania adec� 
ara lui 
Bogdan; iar� acum toate aceste numiri se 
stâng, rem�nând pentru totdeauna nume-
le ei de Moldavia seau mai bine Moldo-
România, pentru c� se l�cuie�te de români. 
(…) Hotar�le din vechiu a Moldaviei era: 
spre Nord Polonia, spre Vest Transilvania 
�i 
ara Româneasc�, spre Sud Dun�rea �i 
Marea Neagr� �i spre Ost Marea Neagr� �i 
Nistru; iar� dupre o curgere de vecuri se-
au îngustat foarte mult �i au r�mas acum 
hotar�le de fa��; între Beserabia o �ar� din 
trupul Moldaviei; Bucovina deaseminea 

din trupul Moldaviei, Transilvania, 
ara Româneasc� �i Dunarea (...) A�a vrednicul 
de credin�� Istoricul le��sc numit Oricovie în cartea sa de la anul 1552 zice: Ace�ti 
Moldoveni cu � rea, n�ravurile �i cu vorba nu sânt mult deos�bi�i de Italieni, ii sânt oa-
meni necultiva�i îns� foarte bravi, c� nici un neam nu este care st�pânind o �ar� atât de 
mic� s� stea ca �i dân�ii pentru patrie la r�zboi cu a�a b�rb��ie în contra tuturor du�-
manilor de prin pregiur �i de câte ori se r�dica acia asupra lor s� se apere cu bravur� 
ca �i dân�ii. �i iar�� în alt loc mai adaoge zicând: Ii sânt a�a de bravi încât într-un timp 
cu to�i du�manii lor din toate p�r�ile b�tea r�zboiu necontenit: c� Stefan cel Mare, ce 
domnea în Moldavia, tot într-o var� au învins prin greu r�zboiu pre Baiazet Împ�ratul 
Turcilor, pre Matias Riga Ungurilor �i pre Albert Riga polonilor. Din aceast� vrednic� 
de credin�� m�rturie �i din altele aseminea s� adevereaz� vechiul caracter al Moldo-
Românilor, adic� cum c� ii era tot de odat� �i harnici ostenitori cu sudoare �i iubitori 
de patrie pân� la râuri de sânge”.27

O alt� expresie frumoas�, plin� de mândrie a patriotismului a fost Mic� geogra� e a 
Daciei, Moldaviei �i a 	erii Române�ti. Prelucrat� de Pitariu V. Popescu-Scriban, elev al 
Academiei Mih�ilene. E�ii, în Tipogra� a Albinei, 1838.

27 Mic� geogra�e a Daciei, Moldaviei �i a 	erii Române�ti. Prelucrat� de Pitariu V. Popescu-Scriban, 
elev al Academiei Mih�ilene. E�ii, în Tipogra�a Albinei, 1838. 
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Aaron Florian, preciza în Patria, patriotul �i patriotismul, (1843), c� patria este o 
„mum� de ob�te care îngrija�te pentru îndestularea, norocirea, siguran�a, cinstea �i fericirea 
� ec�ruia, se aprinde de o iubire înfocat� pebntru dânsa, ideea j�rt� rii p�trunde în su� etul s�u 
�i patriotismul face minuni”. Dar, când patriotismul se preface în “mândrie na�ional� 
zadarnic� �i într-o ur� �i vr�jm��ie contra altor na�iuni”, scria Aaron Florian acesta 
devine fals patriotism.28 Romantismul na�ional a fost o sublim� exprimare a patrio-
tismului, în toate formele culturale: literatur�, art�, arhitectur�, festivism. Tricolorul a 
fost desemnat de romantici o veritabil� icoan� a neamului românesc, îns� introducerea 
celor trei culori – albastru, galben �i ro�u – pe drapelul românesc, s-a înfaptuit la 14 
octombrie 1834, cu aprobarea Înaltei Por�i, de c�tre Alexandru Dimitrie Ghica, dom-
nitorul 
�rii Române�ti (1834-1842). Pentru cosmopoli�i, dragostea pentru patrie era 
dragostea pentru lumea întreag�, a�a încât to�i oamenii sunt compatrio�i; ”patriotul 
cel bun nu este fanatic, gândea Heliade R�dulescu, el este iubitor de oameni �i �tie c� 
natura nu cunoa�te neam�, englez, francez, grec sau român, ci numai om”.29 

Spre mijlocul secolului al XIX-lea ideea de patrie a c�p�tat consisten��, prin abun-
dente evoc�ri patriotice; este vorba de „România”, lui Nicolae B�lcescu (1819-1852), 
„patria comun�” a lui Vasile Alecsandri (1821-1890), „marele total al patriei”, a lui 
Costache Negri (1812-1876), paginile memorabile ale lui Alecu Russo (1819-1859) 
au dat sentimentului cea mai aleas� expresie cultural-literar�, receptat� de public. 
Ideologic patria a devenit un principiu mobilizator de genul Fi�i, dar uni�i, evocând 
solidaritatea claselor sociale în prima jum�tate a secolului al XIX-lea, pentru a evolua 
spre ideea unirii în sens na�ional într-o gl�suire �i statornici întru toate, c�ci voi sunte�i 
patria. Al�turi de literatur� �coala, teatrul, societ��ile �i asocia�iile culturale �i �tiin�i� ce 
au st�ruit în ideea c� puterea na�iunii st� în cultivarea fraternit��ii întru patrie �i na�i-
une. I. Heliade-R�dulescu a sus�inut c� prin teatru se poate difuza e� cace, idei de înal-
t� moralitate �i patriotism.30 În discursul revolu�ionar “rug�ciunea patriei” (Heliade-
R�dulescu), jur�mântul pentru patrie antreneaz� o stare de spirit militant�. Sentiment 
na�ional fundamental iubirea sacr� de patrie, – marele total al patriei, patria întreag�, 
patria comun� – este legat� de liberatea politic�, slobozenia.31 

28 Foaie pentru minte, anim� �i literatur�, VI, nr. 11, (15 martie) 1843, p. 88, nr. 24 (14 iunie1843), 
pp. 186-190; nr. 22 (31 mai 1843), p. 169. A. Florian, Patria, patriotul, apud. G. Georgiu, op.cit., 
pp. 130-132. �t. Lemny, op.cit., pp. 20-23; 67-68. Mihai-Alin Gherman, Literatura român� din 
Transilvania între preiluminism �i preromantism, Cluj-Napoca: Casa C�r�ii de �tiin��, 2004, pp. 
128-157. 

29 Apud �t. Lemny, op.cit., p. 184. 
30 Bogdan Petriceicu Ha�deu, „Patriotism �i neîncredere (1868)”, în Scrieri literare, morale �i poli-

tice, ed. Mircea Eliade, II, Bucure�ti: 1937, pp. 164-168. �t. Lemny, „De la patriotismul medi-
eval la patriotismul modern”, pp. 159-161, 174. Ioan Massof, Teatrul românesc. Privire istoric�, 
I, Bucure�ti, 1961, pp. 160, 118-119. 

31 M. Viroli, Per amore della patria, pp. 6-7. �t. Lemny, op.cit., p. 194. �t. Lemny, Sensibilitate �i 
istorie în secolul XVIII românesc, Bucure�ti: Editura Meridiane, 1990, p. 197. 
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Începând cu anul 1840 s-a n�scut în Principatele Române ideea unui imn, care s� 
se cânte mai ales la festivit��ile o� ciale domne�ti. Pe 29 iulie 1848, în parcul Zavoi 
din Râmnicu Vâlcea, în fa�a unui grup de tineri, avandu-l în frunte pe Anton Pann, 
s-a intonat, pentru prima oar� imnul Revolu�iei pa�optiste, intitulat “De�teapt�-te, 
române”.32 Versurile �i, dup� m�rturia Susanei Mure�anu, aranjamentul melodic al 
imnului solemn �i militant, apar�in lui Andrei Mure�anu (1816-1863), autorul poeziei 
Un r�sunet, publicat� în num�rul 25 din 21 iunie 1848 al „Foii pentru minte, inim� �i 
literatur�”. Mesajul patriotic al versurilor este iubirea fr��easc� pentru patrie, care, 
precum o mam�, cu inima duioas�, le cere românilor virtu�i, precum curaj, demni-
tate, spirit cre�tin �i spirit de sacri� ciu: „Români din patru unghiuri, acum ori nici-
odat�/Uni�i-v� în cuget, uni�i-v�-n sim�iri! (…) /Deviza-i libertate �i scopul ei prea-
sânt. /Murim mai bine-n lupt�, cu glorie deplin�,/Decât s� � m sclavi iar��i în vechiul 
nost’ p�mânt!33 Geniul poetic al lui Vasile Alecsandri a început s� se a� rme prin 
anii patruzeci ai veacului XIX, când în toate provinciile române�ti se lucra cu mult 
entuziasm, cu eroism chiar, la trezirea con�tiin�elor na�ionale, prin c�r�ile, gazetele, 
oamenii care treceau dintr-o provincie în alta, ducând cu ei ideile �i primind idei 
noi. Astfel a cunoscut �i Alecsandri Ardealul, mai întâi prin c�lug�rul maramure�an 
Gherman Vida, care i-a fost dasc�l în copil�rie, apoi prin scrierile �colii ardelene, atât 
de citite pretutindeni; �i, în � ne, prin gazetele de la Bra�ov ale lui George Bari�iu, în 
paginile c�rora se întâlneau toate condeele de seam� ale neamului. Din acest contact 
îndep�rtat cu Ardealul, i-a r�mas lui Alecsandri ideea latinit��ii, pe care el, cel dintâi 
o va transpune pe registrul poeziei. Sentinela Român�, scris� în 1848 �i publicat� îns� 
ceva mai târziu, a fost cea mai iubit� poezie a lui dincoace de Carpa�i. Alecsandri s-a 
refugiat o vreme la Bra�ov, în aprilie 1848, aducând cu sine nu numai Sentinela – pe 
care am amintit-o, – ci �i De�teptarea României �i Hora Ardealului, tip�rite în Foaia pen-
tru Minte.34

Asemenea prietenului s�u devotat, Vasile Alecsandri, Alecu Russo a fost autorul 
Cânt�rii României, poem în proz� publicat la Paris în revista România Viitoare, din 1851. 
În expresii inegalabile, Russo ne-a definit patria ca:”aducerea-aminte de zilele copi-
l�riei...de coliba p�rinteasc� cu copacul cel mare din pragul u�ii, dragostea mamei...
pl�smuirile (nevinovate) ale inimii noastre...locul unde am iubit �i am fost iubi�i...
câinele care se juca cu noi, sunetul clopotului bisericii satului ce ne veste�te zilele 
frumoase de s�rb�toare...zbieratul turmelor, când se întorceau în amurgul serii de 
la p��une...fumul vetrei ce ne-a înc�lzit în leag�n, în�l�ându-se în aer...barza de pe 
strea�in�, ce caut� duios pe câmpie...�i aerul, care nic�ierea nu este mai dulce! (…) 

32 „De�teapt�-te, române!” este imnul na�ional al României, prin Decretul-lege nr. 40 privind 
Imnul de stat al României, publicat în Monitorul O�cial nr. 0015 din 25 ianuarie 1990. 

33 Cf. Franyó Zoltn, Vîrsta de aur: Antologie de liric� patriotic� româneasc�, Bucure�ti: Editura 
Minerva, 1975. 

34 Ion Breazu, „Vasile Alecsandri �i Andrei Bîrseanu”, în Transilvania, an 72, nr. 1, 1941, pp. 41-42. 



32

Care e mai mândr� decât tine între toate ��rile sem�nate de Domnul pe p�mânt? care 
alta se împodobe�te în zilele de var� cu 	 ori mai frumoase, cu grâne mai bogate? …; 
mâna Domnului te-a bucurat cu bunuri felurite, cu pomete �i cu 	 ori, cu avu�ie �i 
cu frumuse�e… O, �ar� falnic� ca nici una, pentru ce fa�a �i-e îmbrobodit�? Pentru 
ce stai înm�rmurit�, o, �ar� român�?. . nu-�i mai aduci aminte de zilele cele vechi?. . 
tr�snetul se zdrobea în mâinile celor nebirui�i...turbanul se rostogolea în ��rân�...str�-
inul fugea ca de moarte, când vedea amenin��torul t�u steag, un semn de dreptate, 
putere �i slobozenie... Turcul, cuprins de spaim�, alerga s� se ascund� între cadâne în 
harem...�i t�tarul, în fuga calului, lua înd�r�t drumul pustiei!... De�teapt�-te, p�mânt 
român! Birue�te-�i durerea... E vreme s� ie�i din amor�ire, semin�ie a domnitorilor 
lumii! A�tep�i oare, spre a învia, ca str�mo�ii s� se scoale din morminte?... Mucenicii 
sângelui t�u n-au zis oare: „�i Domnul va scula pe unul dintre voi, care va a�eza pe 
urma�ii vo�tri iar��i în volnicia �i puterea lor?”. Poporul t�u era îndr�zne� ca vultu-
rul, r�zboinic �i trufa� ca taurul neînjugat... R�masu-�i-a oare numai umbra puterii 
�i aducerea-aminte a vitejiei tale?...”35 Russo a evocat fragilitatea destinului patriei 
în trecut �i a sus�inut c� istoria este un izvor de mândrie, nu de triste�e: „S� nu ne 
scârbim de vremea trecut�, când b�trânii povestesc b�t�liile cele uria�e �i ne arat� 
d�râm�turile cet��ilor; când ne spune lupta, zgomotul, sângele v�rsat �i câmpiile aco-
perite de mor�i, ciuma �i v�paia focului, foametea �i r�zboiul; �i pe câmpiile pârjolite 
cetele t�t�re�ti târând în fuga mare, lega�i de cozile cailor, pe femei, copii �i b�trâni!. 
. Era acea vreme a luptei...era via��, b�rb��ie �i putere, vitejie �i jertfe...cei ce f�ceau 
faptele mari aveau o mo�ie...�i erau um�rul drept al mo�iei, �i ridicau stâlpi de bi-
ruin�e, �i �ara era o �ar� de fal� �i zidul cel tare al credin�ei!. . Mândr� �i viteaz� erai 
în b�t�lie, o, �ar� român�...Cu greu �i cu anevoie era a te birui...Pentru sângele ce ne 
d�, suntem datori cu sângele nostru. Pentru aceasta au fost b�t�liile neamului nos-
tru �i a neamurilor, b�t�liile cele vestite, scrise cu movile �i m�n�stiri pe �esuri �i pe 
dealuri.”36 O Hronic� moldoveneasc� vorbea de tr�darea patriei, ca de un gest de mare 
gravitate: „Dac� du�manul vostru v� cere leg�minte ru�inoase de la voi, atuncea mai 
bine muri�i prin sabia lui, decât s� � �i privitori împil�rii �i tic�lo�iei ��rii voastre. 
Domnul p�rin�ilor vo�tri îns� se va îndura de lacrimile slugilor sale �i va ridica dintre 
voi pe cineva, care va a�eza iar��i pe urma�ii vo�tri în volnicia �i puterea de mai îna-
inte”.37 Cântarea a în	 �c�rat genera�ia de la 1848 �i a r�mas una din reperele de c�p�tâi 
ale patriotismului românesc. Gheorghe Sion spunea despre A. Russo c� „la cuvintele 

35 Alecu Russo, Cântarea României. Amintiri, edi�ie îngrijit� de Ion Pillat, Bucure�ti: Editura 
Cartea Româneasc�, pp. 7, 11, 16, 25. Rodica-Iuliana Tr�istaru, Alecu Russo, scriiitor de expre-
sie francez� �i român�, coord. G. Sorescu, tez� de doctorat, Craiova, 2004, p. 9. Liviu Leonte, 
Sensul titlului „Cântarea României”, în Alecu Russo. Studii �i articole, Bucure�ti, Societatea de 
�tiin�e �lologice din România, 1970. 

36 A. Russo, op.cit., pp. 11-19, 22-25, 28. 
37 Alecu Russo, Cântarea României, pp. 7, 19. 
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de patrie, na�iune, românism, el se entuziasma ca un poet”. La la 4 iulie 1848 Russo 
a trimis lui Nicolae B�lcescu, la Sibiu, o scrisoare în care a f�cut urm�toarea profe�ie 
patriotic�: „...Dragul meu, condeiul nu e destul de sprinten pentru a urma frumoasele 
planuri, pe care le v�d cu închipuirea mea. O na�ie puternic�, cu o mare drept bari-
cade, cu dou� râuri, care se cheam� Dun�rea �i Nistru, drept încing�toare, cu sânge 
roman în vine. �i nu va mai �  Moldova...nici Transilvania, nici Banatul, ci o 
ar� 
Româneasc�, cu o capital�, care se va numi Roma, dac� vrei, cu pie�e mari, care se vor 
numi: Pia�a Poporului, Pia�a Traian, Pia�a �tefan, Pia�a Mihai, Pia�a Moldovei, Pia�a 
Banatului, Pia�a Ardealului! Apoi putere, fericire, m�re�ie, glorie! Ferici�i nepo�ii no�-
tri! �i noi,ferici�i, c� am putut contribui la acest lucru, bine sau r�u, mult sau pu�in”.38 

Unirea Principatelor la 24 ianuarie 1859 a prilejuit un val de bucurie patriotic�. 
Într-o scrisoare c�tre Al. Vlahu��, pictorul Nicolae Grigorescu a m�rturisit c� a v�zut 
bucuria poporului. Cântece, jocuri, chiote în toate p�r�ile, oamenii în drum cu oala pli-
n� cu vin, se îmbr��i�au �i încingeau hora în mijlocul drumului. �i era un ger de cr�pau 
pietrele. La 11 decembrie 1861 a fost dat� de c�tre domnitorul Al.I. Cuza proclama�ia, 
prin care f�cea cunoscut întregii na�iuni c�: „Unirea este îndeplinit�. Na�ionalitatea 
Român� este întemeiat�. Acest fapt mare�, dorit la genera�iunile trecute, aclamat de 
Corpurile Legiuitoare, chemat cu c�ldura de noi, s-a recunoscut de Înalta Poart�, de 
Puterile garante �i s-a înscris în datinile Na�iunilor. Dumnezeul p�rin�ilor no�tri a fost 
cu �ara, a fost cu noi. El a înt�rit silin�ele noastre prin în�elepciunea poporului �i a 
condus Na�iunea c�tre un falnic viitor. În zilele de 5 si 24 Ianuarie a�i depus toat� a 
voastr� încredere în Alesul na�iei, a�i întrunit speran�ele voastre într-un singur Domn. 
Alesul vostru va da astazi o singur� Românie. V� iubi�i Patria, ve�i �ti a o înt�ri. S� tr�-
iasc� România!”39 A existat �i o heraldic� a Unirii din 1959, stema Principatelor Unite. 

38 „În aceea�i scrisoare c�tr� B�lcescu, Alecu Russo m�rturise�te c� pleac� în Bucovina, pentru 
a întâlni pe „�e�i �i camarazii” lui moldoveni. De ast�dat� nu �i-a mai amânat plecarea. In 
ziua aceea, sau în cea urm�toare, s´a a�ternut la drum, spre Bucovina. N´a plecat îns� cu 
mâna goal�, fapt care i-a întârziat sim�itor sosirea în Bucovina,In valiz�, al�turi de favoritul 
s�u Teophile Gauthier, scriitorul francez, cu care are mult� asem�nare de temperament, �i 
de câteva cântece populare, pe care le va � strâns prin Ardeal si Banat, a a�ezat – dup� cum 
am amintit – �i De�teptarea României, 90 exemplare din Protocolul Adun�rii dela Blaj, �i alte 
multe manifeste �i acte „suspecte” pentru garda na�ional� maghiar� din Dej. C�ci drumul 
spre Bucovina al lui Russo ducea prin Dej, unde zelosul comitet na�ional maghiar, scoto-
ce�te toate actele Moldoveanului �i-l declar� arestat, la 9 Iulie 1848. înc� în aceea�i zi, Russo 
e trimis la închisoarea dela Cluj, onorat de un alaiu de 9 gardi�ti unguri, în fruntea c�rora 
era c�pitanulde gard� Bânyai Ferencz… În închisoarea aceasta a stat el peste opt s�pt�mâni, 
timp în care trebue s� � întâlnit acolo, al�turea de al�i Români, �i pe A.Tr. Laurian �i Nicolae 
B�l��escu, prin�i �i închi�i acolo, la 18 August, în acela� an”. Ion Breazu, „Alecu Russo în 
Ardealul revolu�ionar, la 1848”, în Transilvania, an 72, nr. 2, 1941, pp. 123, 125, 127-130. 

39 Dumitru Iv�nescu, C�t�lin Turliuc, Florin Cântec (ed.), Vârstele Unirii. De la con�tiin�a etnic� 
la unitatea na�ional�, Ia�i, 2001. Dumitru Iv�nescu (ed.), Unirea Principatelor. Momente, fapte, 
protagoni�ti, Ia�i, 2005. 
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Pe 9/21 februarie 1861 Alexandru Ioan Cuza a dat un Înalt Ordin de zi, prin care a 
aprobat propunerea ministrului de r�zboi, generalul Emanoil Florescu, ca toat� oastea 
Principatelor s� poarte „pe semnul de servici Marca Principatelor Unite”. Stema 
trebuia s� � e imprimat� pe semnul de serviciu – numit în limbajul vremii znac – o 
plac� de tabl� în form� de semilun�, ce se purta atîrnat� de gât �i urma s� � e folosit� 
de militari. Stema avea un scut, în care se g�seau dou� ecusoane timbrate de o coroan� 
princiar�, ornat� cu perle, cu glob cruciger deasupra. În dreapta heraldic� este plasat 
un cap de zimbru, reprezentînd Principatul Moldovei. În stînga heraldic� apare o acvi-
l� cu cruce în cioc, a�ezat� pe o ramur� �i gata de zbor – ca simbol al 
�rii Române�ti. 
Desenul ata�at ordinului de zi nu are indica�ii privind modul de colorare a stemei. 
Lipsa unor reglement�ri a f�cut ca în epoc� s� � e utilizate diverse variante de stemei.40

În anul 1862 s-a organizat un concurs pentru Imnul de Stat al României, � ind re-
�inut� piesa „Mar� triumfal �i primirea steagului �i a M�riei-Sale Prin�ul Domnitor” 
scris de Eduard Hübsch. În anul 1881, cu prilejul încoron�rii MS Regele Carol I, poetul 
Vasile Alecsandri a scris textul „Imnului regal român”. Versurile lui Alecsandri eman� 
un patriotism �i un loialism deschis: „Tr�iasc� Regele/În pace �i onor/De �ar� iubitor/
�i-ap�r�tor de �ar�” (…) /Tr�iasc� Patria/Cât soarele ceresc,/Rai vesel p�mântesc”.41 

Instituirea numelui �i statutului României, ca „stat indivizibil” �i „nealienabil”, 
prin Constitu�ia din 1866 a însemnat o nou� ocazie de elan patriotic. „Patriotismul, 
scria Mihai Eminescu (1850-1889), nu este numai iubirea p�mântului în care te-ai n�scut 
ci, mai ales, iubirea trecutului, f�r� de care nu exist� iubire de �ar�”. Poezia eminescian� 
„Ce-�i doresc eu �ie, dulce Românie”, publicat� în 1867, a fost printre cele mai popula-
re crea�ii cu vibra�ie patriotic� profund�. Marele poet a oferit posterit��ii, prin poezia 
amintit�, dar �i prin Doina �i La arme!, „Scrisoarea III”, un excep�ional mod de elogiu 
adresat sincer, direct, emo�ional Patriei: „
ara mea de glorii, �ara mea de dor?/Bra�ele 
nervoase,/ arma de t�rie,/La trecutu-�i mare, mare viitor!/ Tân�r� mireas�, mam� cu 
amor!/Fiii t�i tr�iasc� numai în fr��ie/Ca a nop�ii stele, ca a zilei zori,/Via�a în vecie, 
glorii, bucurie,/Arme cu t�rie, su	 et românesc,/Vis de vitejie, fal� �i mândrie,/Dulce 
Românie, asta �i-o doresc”.42 Profesiunea de credin�� a lui Mihai Eminescu s-a referit 

40 Anca Vasilescu, „Despre sigiliul personal al domnitorului Alexandru Ioan Cuza”, în Cercet�ri 
Numismatice, an I, 1977. 

41 Apud Ion Mamina, Regalitatea în România 1866-1947, Bucure�ti: Editura Compania, 2004. În 
1867, în cadrul Ministerului de R�zboi se instituie func�ia de „inspector general al muzicilor 
militare”, func�ie în care este numit �eful de muzic� clasa I, c�pitan Eduard Hübsch (1833-
1894). Gheorghe Oprescu, Catatogul colec�iei Carol Popp de Szathmàry, Editura Academiei 
Române, Bucure�ti, 1939, p. 11. Jean N. M�nescu, Les ornernents extérieurs de l’écu dans l’héral-
dique d’Etat Roumaine depuis 1830, (Ornamentele exterioare ale scutului în heraldic de stat ro-
mâneasc� începând cu 1830), Bucure�ti, 1972 (lucrare prezentat� în cadrul celui de al XI-lea 
Congres Interna�ional al Stiin�elor Genealogiei �i Heraldicii de la Liège, 1972. 

42 Ioana Bot, Poezia patriotica româneasca, Bucure�ti: Editura Humanitas Educational, Colec�ia 
„Tezaur“, 2001. 
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la „misiunea oamenilor ce vor din adâncul lor binele ��rii (care-nn) e cre�terea moral� a gene-
ra�iunii tinere �i a genera�iunii ce va veni. „Marele poet a criticat aspru „monopolul, privi-
legiul patriotismului”, la care se pretau unii compatrio�i, excesul de retoric� patriotic�, 
sus�inând c�: „Ceea ce se simte �i se respect� adînc se pronun�� arareori! (…) Iubesc poporul 
românesc f�r� a iubi pe semidoc�ii �i super� cialit��ile sale”.43 Aron Densu�ianu (1837-1900) 
de� nea cu mult� sim�ire Patria, într-un articol memorabil „Patria mea, acel plai, pe care 
am sorbit, pentru prima dat� aerul vie�ii �i am sburat prin dulcii ani ai copil�riei, ca � uturii 
prin � ori. Cunoa�te-�i patria…leag�nul meu”. („Suveniri”, în Familia, 1865, nr. 8, p. 99). 
Importan�a dat� istoriei patriei române�ti a fost un gest de demnitate �i adev�r, de aceea, presa 
cultural� sublinia r�spicat acest lucru: „dac� nu vomu studia cu temeiu istori’a, nu vomu sci, 
c� noi romanii, pre l�ng� suferin�ie istorice, mai avemu �i merite istorice, trecutu istoricu, �i 
pre bas’a acestoru, chiaru �i drepturi istorice; c�ci str�bunii no�tri, nu numai au participatu la 
tote calamit��ile �i nefericirile, venite în decursulu seculiloru asupra acestei patrie, ci ei în toc-
ma ca � i altoru na�iuni, conlocuitorie, s’au destinsu �i pre câmpurile de glori�, pre câmpurile 
de lupta pentru patria”.44

În Transilvania românii aveau ca patrie �i vatr�, pân� la 1867, Imperiului 
Habsburgic, apoi Austro-Ungar, patriotismul popular � ind �i de factur� local�. 
George Bari�iu a fost unul dintre vocile cele mai sonore ale cultiv�rii sentimentului 
patriotic prin �coal� (Diserta�ia despre �coli, 1835), unde a sus�inut c� �coala româneas-
c� trebuie s� s�deasc� patriotismul,în su	 etele tinerilor, prin evocarea „faptelor ero-
ice�ti” ale str�mo�ilor.45 Curtea vienz� a fost interesat� s� cultive patriotismul pus în 
slujba � deliz�rii popoarelor din Imperiu. Pedagogia patriotic� terezian� �i josephin� 
demonstreaz� inten�ia difuz�rii acestei ideologii patriotice imperiale, prin mijloace 
e� ciente, ca �colile �i societ��ile culturale. George Bari�iu, Timotei Cipariu, Alexandru 
Papiu Ilarian, Simion B�rnu�iu, episcopii Andrei �aguna �i Alexandru Sterca-�ulu�iu 
au pomenit de iubirea de patrie, asociind-o moralit��ii �i loialit��ii, dar mai ales feri-
cirii �i bun�st�rii românilor. Alexandru Sterca-�ulu�iu a subliniat c� patriotismul era 

43 Mihai Eminescu, Opere, vol. IX, Publicistica (1870-1877), coord. Petru Cre�ia, Bucure�ti: 
Editura Academiei RSR, 1980, pp. 459-460. George C�linescu, Opera lui Mihai Eminescu, 
Bucure�ti: Editura Minerva, Biblioteca pentru to�i, 1985, vol. III, p. 44. Din p�cate, accentele 
critice din acest text, de felul „Dar domnilor! Mi-e ru�ine s� �u român! Dar ce fel de român? 
Român care vrea a-�i � însu�it monopolul, privilegiul patriotismului �i-a na�ionalit��ei – a�a 
român de parad� mi-e ru�ine s� �u. Na�ionaliatea trebuie s� �e sim�it� cu inima �i nu vorbit� 
numai cu gura”, a fost interpreat� tenden�ios. Emineacu a denun�at fariseismul patriotard al 
unor contemporani pro�tori, super�ciali, nu patriotismul, în esen�a lui. 

44 Transilvania, nr. 18/1869, Despre necesitata de a studia istoria patriei, din punctu de vedere na�io-
nale, pp. 208- 209. 

45 George Bari�iu, „Transilvania”, în Gazeta de Transilvania, 1847, nr. 100, p. 397. Sorin Mitu, 
„Construirea ideii de patrie la intelectualii români din Transilvania în prima jum�tate a seco-
lul al XIX-lea”, în Revista Bistri�ei, 2000. �tefan Lemny, Originea �i cristalizarea ideii de patrie în 
cultura român�, pp. 24-25. Idem, „De la patriotismul medieval la patriotismul modern”, p. 159. 



36

o realitate a poporului nostru: „Nu este sub sóre natiune, care cu mai mare ardóre 
a animei sê-sí iubésca patrià sî vetr’a strabuniloru sei, cá Romànulu”.46 Despre no-
�iuni, sfaturi, modele, legate de amorul de patrie �i na�iune un mijloc important de 
etalare le-a oferit presa periodic�, Foaie pentru minte, Albina, Curierul românesc, Gazeta 
Transilvaniei �i altele au de� nit patriotismul �i mijlocele care îl cultiv�. Într-un articol 
al revistei culturale Transilvania din 1868 întâlnim una dinte cele mai tulbur�toare 
pledoarii pentru cultivarea patriotismului prin studierea istoriei patriei �i neamului. 
Patria era de� nit� ca „pamentu natalu, carele ascunde in senulu seu osementele strabunilo-
ru no�tri dela colonisarea loru pana in dîlele ndstre, ca-ci tdta bucat’a, totu anghiuletiulu din 
acestu pamentu alu patriei, e plinu de suveniri istorice, pre catu de triste, pre atatu si de m�re-
�ie si glorioase. Patria este pamentu alu dulcei mele patrie, unde str�bunii si parentii no�tri au 
suferi�ii si vietiuitu de vreo 1764 ani, in acestu pamentu dîcu aparatu cu sângele si udatu cu 
lacrimele ferbinti ale scumpiloru no�tri str�buni, in acdst’a patria, de si de multe ori vitrega, 
unde ne-amu nascutu, si unde ne-au laptatu si dadacitu mamele noastre si ne-au inganatu in 
dulcea si frumoasa limba materna.”. 47

R�zboiul de Independen�� a României din 1877-1878 a prilejuit valuri de elogii 
ale eroismului o�tirii române pe câmpul de lupt�. Ziarul „România liber� „a publi-
cat la 3 septembrie 1877 articolul „Lacrimile curg”, în care se elogia jertfa de sânge 
a cuceritorilor redutei Grivi�a I: „Înscrie�i romani în cartea nemurirei pe cei mor�i la 
Grivi�a c�ci ace�ti eroi sunt fra�i ai no�tri, sunt � i ai României. S-au luptat ca ni�te lei 
copiii Carpa�ilor (...) au murit ca eroi, au murit jert� ndu-se pentru o patrie neatârnat�, 
pentru de�teptarea trecutului glorios al României (...) Vitejii de la Grivi�a au înscris 
cu sângele lor o frumoasa pagin� de istorie.”48 De la 1881, România a devenit Regat, 
iar domnitorul, Carol I, Rege, al�turi de MS. Regina Elisabeta. „De acu înainte, scria 
poetul George Co�buc, numai ajutorul lui Dumnezeu s� se reverse asupra neamului 
�i a ��rii noastre, c�ci noi cei de ast�zi am pus o temelie neclintit� domniei românesti, 
ne-am zvîrcolit s� înt�rim neamul, unindu-l sub un singur cap, pornindu-l pe calea 
drept��ii �i a luminii �i prin încordarile noastre am f�ptuit a�a de m�rete fapte, încât 
vor �  de vecinic� pomenire prin c�r�i �i ca un vecinic soare vor str�luci prin veacuri 
str�nepo�ilor no�trii”. Patria român�, de G. Co�buc (1866-1918), publicat� în revista 
„Albina” din 1908, este o de� nire complet� a ceea ce ar trebui în�eles prin acest t�râm 
str�mo�esc, plin de istorie:”Patria ne-a fost p�mântul/Unde ne-au tr�it str�mo�ii/Cei 

46 Cuventulu E.S. Mitropolitulu Conte Siulutiu, în Concordia, Pesta, 1863, an III, nr. 31-178,
p. 125. 

47 Transilvania, nr. 18/1869, Despre necesitata de a studia istoria patriei, din punctu de vedere na�iona-
le, pp. 209-210. �t. Lemny, op.cit., p. 147. 

48 România liber�, 3 septembrie 1877. În semn de omagiu, pentru contribu�ia sa la câ�tigarea 
Independentei de Stat a României, Carol I a primit la 10 mai 1881, la Palatul regal, cu prilejul 
serb�rilor âncoronarii, ca Rege al României Coroana de ote,l confec�ionata dintr-o parte a 
unui tun inamic, trofeu de r�zboi în b�t�lia de la Grivi�a din 30 august 1877. 
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ce te-au b�tut pe tine, Baiazide, la Rovine,/�i la Neajlov te f�cur�/F�r� din�i, Sinane,-n 
gur�,/�i punând du�manii-n juguri/Ei au sf�râmat sub pluguri Sângele Dumbr�vii-
Ro�ii,Asta-i patria român�/Unde-au vitejit str�mo�ii!/Patria ne e p�mântul Celor 
ce suntem în via��,/Cei ce ne iubim fr��e�te,/Ne d�m mâna române�te; /Numai noi 
cu-acela�i nume,/Numai noi români pe lume,/To�i cu-aceea�i soart� dat�,/Suspinând 
cu to�i odat��i-având to�i o bucurie; /Asta-i patria român�/�i ea sfânt� s� ne � e. /Patria 
ne-o �  p�mântul/Unde ne-or tr�i nepo�ii/�i-ntr-o mândr� Românie/De-o vrea cerul, în 
vecie, S-or lupta s� ne p�zeasc�/Limba, legea româneasc�,/�i vor face tot mai mare,/
Tot ce românismul are: /Asta-i patria cea drag�/�i-i d�m patriei române/Inima �i via-
�a-ntreag�”. Tot Co�buc, într-una dintre poeziile intitulate „Cântec”, a l�sat versuri 
impresionante despre un „sfânt” simbol al Patriei, steagul, care reprezint� totdeauna 
o m�rturisire a datoriei fa�� de Patria în primejdie: „Steag avem �i noi, str�ine,/�i-l 
iubim cu jur�mânt. /Ziua r�ului când vine,/Ce frumos se zbate-n vânt!/E frumos �i 
steagul vostru,/Dar pe-al nostru de-l privesc/Tot mai mândru este-al nostru,/�i mai 
sfânt, c�-i românesc. /Rupt de-asprimile furtunii/R�scolite de du�mani/ L-au purtat 
cinstit str�bunii/Prin atât amar de ani”.49 

În veacul al XIX-lea arta, mai ales cea pictural� au dat expresie patriotismului. 
Contemporan cu mari romantici ai patriotismului au fost o serie de pictori remarcabili, 
ca Theodor Aman (1831-1891). 

„Vlad �epe� �i solii turci”, de Theodor Aman

49 „Scut �i arm�”, „In opressores” sunt poezii co�buciene, de mare rezonan�� patriotic�. George 
Co�buc, Cântece de vitejie, Craiova: Editura Hiperion, 1973. Idem, Povestea unei Coroane de 
O�el, 1912. 
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„Soli turci aduc daruri lui Mihai Viteazul”, de Theodor Aman

„Tudor Vladimirescu”,de Theodor Aman „Unirea Principatelor”, de Theodor Aman
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„Proclamarea Unirii”,
de Theodor Aman

„Hora Unirii” de la Craiova,
de Theodor Aman

„Mihai Viteazul �i capul lui 
Báthory”, de Theodor Aman
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"De�teptarea României",
de Gheorghe Tattarescu

 „Oastea lui Mihai Viteazul”,
de Gheorghe Tattarescu

„Unirea Principatelor”, de Gheorghe 
Tattarescu
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„Domnitorul Alexandru Ioan Cuza”,
de Carol Popp de Szathmary

„Cucerirea redutei Grivi�a”
de Carol Popp de Szathmary

„Atacul de la Smârdan”, de Nicolae Grigorescu 

„Convoi de prizonieri turci”, de Nicolae Grigorescu
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„Doroban�ul”, de Nicolae Grigorescu

„Carol I la Plevna”, de Nicolae Grigorescu

„Gornistul”, de Nicolae Grigorescu
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„Ro�ior c�lare”, de Nicolae Grigorescu „Inainte osta�i”, de �tefan Luchian

„Doi camarazi-1917”, de Ion Theodorescu-Sion„Cerceta�”, de Ion Theodorescu-Sion
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„Solda�ii” de Ion Theodorescu-Sion

Icoan� de la Patriarhia Român�, „Unirea Principatelor”

Pentru alegerea temelor sale, Aman s-a adresat lui Nicolae B�lcescu, ale carei scri-
eri îi sugerau pictorului conceptia patriotic� în art�, servindu-i în acela�i timp �i pen-
tru o orientare realist�, mai apropiat� de adev�rul istoric pe care dorea s�-l înf��i�eze 
cu penelul. La baza documentarii lui Aman pentru tablourile sale istorice au stat �i 
textele lui August Treboniu-Laurian (1810-1881), în Magazinul Istoric pentru Dacia. În 
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luna mai a anului 1868, la cea de-a doua „Expozitie a artistilor în via��”, Aman a ex-
pus compozi�iile istorice „Mihai Viteazu privind capul lui Andrei Bathory”, „Batalia 
cu facle a lui Vlad Tepe�” �i „Alexandru L�pu�neanu, ar�tând so�iei sale capetele bo-
ierilor uci�i”, ob�inand din partea juriului „Medalia de onoare”. Dac� tablourile en-
tuziast revolu�ionare ale lui Daniel Rosenthal („România revolu�ionar�” �i „România 
rupându-�i c�tu�ele pe Câmpia Libert��ii”) m�rturiseau deschis in	 uen�a lucr�rilor de 
gen ale lui Delacroix, minu�ioasele reconstituiri istorice ale lui Theodor Aman, pre-
cum „Tudor Vladimirescu”, „Vlad 
epe� �i solii turci” sau „Atacul de noapte” au 
reprezentat primele picturi patriotice romantice, al�turi de „Hora Unirii la Craiova” 
sau „Proclamarea Unirii”. De altfel, imediat dup� 1859, Aman a celebrat evenimentul 
Unirii Principatelor prin tabloul „Votul de la 24 ianuarie”. Un tablou inspirat de pro-
gramul militant al genera�iei de la 1848, c�reia Ghrerghe Ta� arescu este „De�teptarea 
României”, tratat� în limbaj alegoric, la fel ca �i o alt� compozi�ie a sa din 1857 înf�-
�i�ând Unirea Principatelor, litogra� at� �i devenit�, la vremea ei, material propagan-
distic în favoarea unit��ii na�ionale. Despre marile personalit��i ale Unirii, mai ales 
Alexandru Ioan Cuza �i Doamna Elena, un alt mare pictor, Carol Popp de Szathmari 
(1812-1887) a realizat în anul 1863 mai multe fotogra� i.50 Aceste imagini au fost, mai 
apoi, folosite ca model pentru mai multe gravuri �i picturi. 

R�zboiul de Independen�� i-a ocazionat pictorului Nicolae Grigorescu (1838-1907) 
�i altor pictori �i gra� cieni trimi�i pe fronturile de la Plevna, Vidin, Smârdan, s� se in-
spire în lucr�rile lor,din eroismul tenace al osta�ilor, a	 a�i pe câmpul de lupt�. Astfel, 
au fost create primele tablouri-document, care au exprimat devotamentul osta�ilor 
români în lupte extrem de dramatice: „Doroban�ul” sau „Atacul de la Smârdan” au 
devenit modele iconogra� ce în con�tiin�a popular�, expresii ale cultului eroilor nea-
mului. Opera plastic� de cea mai mare amplitudine �i valoare în sensul cultului eroilor 
r�mâne, îns�, fresca interioar� de la Ateneu, realizat� de Costin Petrescu (1872-1954)   
�i inaugurat� în 1939, o uimitor de complet� �i expresiv� sintez� a istoriei românilor, 
de la Traian �i Decebal pân� la Cuza �i Carol I. Lat� de 3 metri �i lung� de 70 de metri, 
fresca se întinde deasupra lojilor, de jur împrejurul tamburului cupolei, cu excep�ia 
locului unde se a	 � scena, � ind alc�tuit� din 25 de scene din istoria României.51

Odiseea Patriei, temei de recuno�tin��

„România este patria noastrã �i a tuturor românilor/E România celor de demult �i-a celor de 
mai apoi/ E patria celor dispãru�i �i a celor ce va sã vie”, scria Barbu �tefãnescu Delavrancea 
(1858-1918), referindu-se la perenitatea mesianismului patriotic. Într-un discurs (Patrie 

50 Gheorghe Oprescu, Catatogul colec�iei Carol Popp de Szathmàry, Bucure�ti: Editura Academiei 
Române, 1939, p. 11. 

51 Victor Bilciurescu, „Marea noastr� fresc�”, în Calendarul universal, 1938, pp. 133-138. Grigore 
Ionescu, Bucure�ti. Ghid istoric �i artistic, Bucure�ti, 1938. În timpul regimului comunist din 
România, între 1966-1948, fresca de la Ateneu, pictat� de Costin Petrescu, a fost acoperit� cu 
catifea ro�ie, cu scopul de a ascunde rolul monarhiei în istoria României. 
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�i patriotism), din 24 ianuarie 1915, prezentat la Ateneul Român, la invita�ia Societ��ii 
„Tinerimea Român�, Delavrancea a evocat memorabil concep�ia sa despre iubirea de 
p�mântul str�mo�esc: „Copii, ce e patria, ce e patriotismul? Ce este acest sentiment 
care r�scole�te toate puterile din om �i, în anumite clipe, îl ridic� mai presus de exis-
ten�a lui �i-l face s� moar� de bun� voie, pentru lini�tea �i m�rirea unor urma�i, pe care 
nu-i cunoa�te �i nu-i vor cunoa�te. (...) Patria este înl�untrul nostru �i o ducem cu noi 
peste ��ri �i peste m�ri, �i numai când suntem departe �i în singur�tate ne trec � ori 
amintindu-ne de unde ne-am rupt, �i nu g�sim mângâiere decât în restri�te �i în la-
crimi. Patria nu e p�mântul pe care tr�im din întâmplare, ci numai p�mântul pl�m�dit 
cu sângele �i înt�rit cu oasele înainta�ilor no�tri“.52 Sintetizând o stare de spirit, prezen-
t� în societatea româneasc�, la începutul veacului XX Delavrancea a descris nevoia de 
unitate na�ional�: „Avem acela�i dor, acelea�i dureri, acelea�i aspira�iuni. Cânt�m ace-
lea�i cântece �i aceea�i doin� (...) Durerile �i bucuriile celor de dincolo sunt �i ale noas-
tre �i ale noastre sunt ale lor. Du�manii lor sunt �i ai no�tri (...) Visul atâtor genera�ii de 
str�mo�i, de mo�i �i de p�rin�i l-am visat �i noi, �i acum îl vedem aevea“.53 Romanul 
lui Liviu Rebreanu (1885-1944), „P�durea spânzura�ilor” (1922), evoc� cu sensibilitate 
glasului con�tiin�ei patriotice, capabil� de sacri� ciu, prin personajul Apostol Bologa, 
un român transilv�nean, care a dezertat din armata austro-ungar�, pentru a nu lupta 
contra fra�ilor s�i, din armata român�.54 Presa cultural� a sus�inut cultul mor�ilor/ero-
ilor, care s-au jertit pe altarul patriei. Bunul econom, înt-un num�r de la 1899, îndemna 
poporul la „dragoste de �ar�”: „
eran român, iube�te-�i vatra str�mo�asc� ! Ea î�i e 
cald� ca o mam�, care sufere, plânge, se sbucium� pentru � ii sei. E. mândr� ca cea mai 
frumoas� mireas�, �i vëlul miresei sunt mun�ii cu p�durile ce o acoper� �i ochii ei sunt 
stelele viitorului tëu (...) 
eran român, iube�fe-�i p�mentul pe care calci !”55 

Înc� din veacul al XIX-lea, dar, mai ales, în secolul XX a proliferat la nivelul dis-
cursurilor politico-ideolgice �i în preajma mizelor politice, o frazeologie patriotard�, 
care a justi� cat preocuparea unor intelectuali, de a stabili limitele între retorica politi-
zat� �i sinceritatea sentimentului patriotic exprimat.56 Istoricul Nicolae Iorga a în� erat 
demagogia patriotard�, în articolele sale: „To�i eram patrio�i insu� cien�i. Acum vreo 
doi ani, cu prilejul unor p�reri exprimate de d. Ovidiu Densu�ianu, învinuirea de 
a nu-�i iubi �ara �i neamul i-a fost adus� d-sale, care a r�spuns în «Români buni �i 
Români r�i», ar�tând cum adversarii s�i, «patrio�i», speculase (r�) una din cele mai 
mari probleme ale na�ionalit��ii noastre. Cei ce strigase a�a de mult la început, t�cur� 

52 Barbu �tef�nescu Delavrancea, R�zboiul �i datoria noastr�, Bucure�ti, 1916, pp. 27-28, 29. 
53 Apud Constantin Cuble�an, Opera literar� a lui Delavrancea, Bucure�ti: Editura Minerva, 1982. 
54 Mircea Zaciu, Liviu Rebreanu dup� un veac. Evoc�ri, comentarii critice, perspective str�ine, Cluj: 

Editura Dacia, 1985, p. 213. 
55 Bunul econom, an 1, 1899, p. 4. 
56 �t. Lemny, op.cit., p. 62. Evolu�ia noului termen, Patrie, ce s-a bucurat de relativ� continuitate 

în cultura noastr�, din Evul Mediu, pân� în pragul epocii moderne, a fost urm�rit� de �t. 
Lemny, în prefe�ele c�r�ilor române�ti din Bibliogra�a româneasc� veche. 
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atunci fa�� de (…) trecutul lor, înf��i�at cu � delitate. Ar �  îns� timpul s� se lase la o 
parte din vocabulariul de polemici cuvintele acestea de «patriot» �i «nepatriot», care 
nu mai pot avea ast�zi decât un în�eles fariseic, nu pot constitui decât arme nesincere 
de lupt�. (…) Dup� 1859, dup� 1866, dup� Unire �i consolidarea ei, aveam nespus de 
mult s� lucr�m, ne g�seam într-o mare �i goal� cas� nou�, unde trebuia s� primim ca 
oaspe�i de cinste pe ��rani, care pusese temeliile �i în�l�ase zidurile, împodobite, apoi 
de politicieni, zugravi de fa�ad�, lucrând dup� tipare fran�uze�ti, mecanice. De parti-
de n-aveam nevoie. Ele s-au alc�tuit totu�i, întâi în gol, apoi sprijinindu-se pe interese 
materiale, ale persoanelor �i asocia�iilor, «colectivit��ilor». Pentru a duce lupta, ce era 
s� � e în curând s�lbatic� �i resping�toare, s-au c�utat arme în arsenalul revolu�ionar 
francez, �i aici s-au g�sit cele ruginite, – pe care noi le mai întrebuin�asem �i la 1848 
– ale tr�d�rii de �ar�. «Vândut Ru�ilor», «vândut Nem�ilor» urlau glasurile p�tima�e. 
Dar cei ce împro�cau pe du�mani cu aceste cuvinte nu erau fanatici înnebuni�i, ca în 
Fran�a de la 1793. La noi lipsea întunericul îngrozitor al primejdiei, locuit de umbre 
r�u – f�c�toare. P�tima�ii erau Farisei, auguri ce-�i b�teau joc de propriile lor formu-
le, bune pentru un public nerod. Aceast� arm� p�c�toas� n-au p�r�sit-o politicienii 
no�tri nici pân� azi, �i ei �i-au pândit necontenit «tr�d�rile». Un „tr�d�tor” îns� e un 
lucru mai rar decât un mare patriot, decât un martir. Eu înc� n-am v�zut nici unul, �i 
a� da nu �tiu ce s� v�d acest tip pre�ios. Dac� s-ar da vreodat� la noi pe urma unuia 
dintre dân�ii, nici o pedeaps� nu i se cuvine; el nu trebuie închis, imediat �i pe via��, 
la casa de nebuni. El n-ar �  decât un monstru iresponsabil. C�ci nici din punctul de 
vedere al sentimentelor ce cârmuiesc acest timp, nici din al intereselor, al josnicelor 
interese chiar, tr�d�torul nu poate s� � e decât o rarisim� excep�ie bolnav�. Din ce 
doctrin� pervers� ar putea ie�i, pentru cineva ura împotriva propriului s�u popor, de 
care e legat prin limb�, prin sânge, prin trecut �i prin viitor, care-i poate da cea mai 
mare mândrie �i cea mai mare ru�ine, dup� cum acest popor se înal�� sau decade? 
(…) Tr�d�torii, r�ii patrio�i nu se pot c�uta, în rândurile oamenilor normali, decât 
printre cei ce nu în�eleg, �i p�catul lor n-are atunci acela�i nume, � indc� tr�darea pre-
supune con�tiin��”.57 

Un apel la patriotism, al ASTREI

La serb�rile de la Blaj ale semicentenarului ASTREI (1911), cele mai grandioase 
serb�ri ale românismului din Transilvania, pân� la Unire, a fost o ocazie de masiv� 
manifestare patriotic� �i na�ional�, despre care a povestit admirativ însu�i Ion Luca 
Caragiale,impresionat de priveli�tea zecilor de mii de ��rani ce umpleau pia�a �i str�-
zile ora�ului de la gura Târnavelor. S-a plimbat printre ei, a stat de vorb� cu ei, ad-
mirându-le bunul sim�, �inuta �i demnitatea na�ional�. „
�ranii �ia cura�i în haine de 
s�rb�toare – spune el unui Ardelean, care-1 viziteaz� la Berlin – mi-au f�cut o impre-

57 N. Iorga, „Tr�d�tori �i patrio�i r�i”, în S�m�n�torul, an. II (1903), nr. 19. 
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sie adânc�. N’o s’o pot uita niciodat�”.58 Andrei Bîrseanu (1850-1922), pre�edinte al 
ASTREI, între anii 1911-1922, autorul poeziei „Pe-al nostru steag e scris Unire” s-a re-
marcat prin mesajul patriotic, ce a avut un mare ecou printre români �i mai ales printre 
solda�ii români din Primul R�zboi Mondial. Spiritul de sacri� ciu al solda�ilor a fost 
evocat într-o bogat� literatur� a r�zboiului. Marele R�zboi a fost ocazia unei puternice 
efuziuni patriotice a societ��ii române�ti, din toate provinciile. Printre aceste evoc�ri se 
num�r� versurile g�site în rani�a unui soldat mort în toamna anului 1918, pe muntele 
Sorica, din Carpa�ii de Curbur� �i care sunau astfel: „Nu plânge, Maic� Românie,/C� am 
s� mor neîmp�rt��it!/Un glon� pornit spre pieptul t�u,/Cu pieptul meu eu l-am oprit”. Nu 
plânge, Maic� Românie!/E rândul nostru s� lupt�m/
i din p�mântul ce ne arde/Nici o f�râm� 
s� nu d�m! /Nu plânge, Maic� Românie!/Pentru dreptate noi pierim; /Copiii no�tri, peste vea-
curi,/Onoare ne vor da, o �tim!/Nu plânge, Maic� Românie !/Adun� tot ce-I bun sub soare; /Ne 
cheam� �i pe noi la praznic,/Când România va �  Mare!”.59 De altfel, sacri� ciile pe câmpul 
de lupt� au fost impresionante, iar aceste gesturi de patriotism au fost r�spl�tite de 
Regele Întregitor, Ferdinand I. 

Unitatea Patriei din 1918 a fost perceput� ca un fapt istoric de justi�ie, de împlini-
re a unei aspira�iii seculare, dar �i un impuls spre datoria fa�� de România Întregit�. 
Dup� Marele R�zboi educa�ia patriotic� a devenit o component� important� a educa-
�iei cultural-na�ionale. De exemplu, Manual de educa�ie patriotic�, Bucure�ti, 1934 a fost 
destinat educa�iei patriotice, în �colile militare, � ind aprobat de Marele Stat Major, dar 
a fost folosit �i în �colile civile. Un exemplar al acestui Manual, tip�rit pe hârtie cretat�, 
legat în pergamoid negru, cu chenar aurit �i completat de ilustra�ii alb negru �i color 
(134 ilustra�ii), i-a apar�inut MS Reginei Maria, dup� cum demonstreaz� cifrul reginei 
plasat la mijlocul copertei principale. Sentimentul patriotic al Reginei Maria a fost ex-
primat cu toate ocaziile, cuget�rile sale stând m�rturie: „O �ara mea, nu te gândi nici-
odat�, care �i-au fost încerc�rile, nici care pot s� mai � e. Prin 	 ac�r� trebuie s� treac� 
o�elul înainte de a �  o bun� sabie tare. Fie-�i nesguduit� credin�a �i sus�ine-�i speran�a; 
mai mare e�ti prin suferin�ele tale �i prin felul, cum le-ai purtat, mai vrednic� e�ti de 
biruin��”.60 

Patriotismul s-a exprimat frecvent, nu numai în expresiile cultural-artistice, ci �i în 
festivim, exemplele în acest sens � ind remarcabile. Dup� 1918 „Asocia�iunea” a avut 
un puternic discurs patriotic �i na�ional, de solidarizarea a intelectualilor, de evitare a 
formalismului birocratic, „goapa din drum”, sursa t�r�g�nelilor primejdioase pentru 
progres.61 Diferitelor desp�r��minte ale ASTREI s-au întrecut în a organiza �i sus�ine 
biblioteci, �coli ��r�ne�ti �i în a cinsti prin monumente, troi�e �i pl�ci comemoratiue, 
marile � guri ale trecutului na�ional Vechiul procedeu al prelegerilor poporale, cu toa-

58 Românul, Nr. 133 din 1912, Ion Breazu, „I.L. Caragiale �i Transilvania”, în Transilvania, nr. 3, 
1941, pp. 304-310. 

59 Apud Vasile Cristea, Dintre noi ei sunt r�s�ritul, Alba Iulia: Editura Altip, 2007. 
60 M�ria, Regina României, „Cuget�ri”, în Transilvania, an LI, nr. 1, 1920, p. 16. 
61 „George Co�buc pentru carte �i împotriua birocra�iei”, în Transilvania, nr. 2, 1936, pp. 119. 
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te insu� cien�ele constatate, erau în preferin�a intelectualilor. ASTRA a reac�ionat la 
insu� cien�a activit��ii tradi�ionale �i a solidarit��ii patriotice. De aceea, membrii din 
Comitetul Central al „Astrei” (mitropolitul Nicolae B�lan, episcopul greco-catolic 
Val.Tr. Fren�iu, pre�edintele ASTREI, Iuliu Moldovan, Iuliu Maniu, Octavian Goga, 
Axandru Lapedatu, Ion Agârbiceanu, Sextil Pu�cariu, Ioan Lupa�, Silviu Dragomir, 
Alxandru Borza, Tiberiu Brediceanu, Alexandru Lupeanu-Melin �i al�ii) f�ceau urm�-
torul Apel (1936) c�tre români, din toate straturile sociale: „Se cere unirea for�elor �i 
noi suntem desbina�i, se cere o mai mare sensibilitate �i o mai hot�rît� reac�iune fa�� 
de declinul etnic, care a început �i cei mul�i sunt indiferen�i, se cer mijloace materiale 
mai multe pentru ca rodul activit��ii noastre culturale s� � e mai mare (…) Un materia-
lism exagerat, un individualism tot mai accentuat sl�besc progresiv temeliile existen�ei noastre 
ca neam, for�ele �i institu�iunile îndrum�toare �i generatoare de viea�� româneasc�, credin�a 
str�mo�easc�, patrimoniul etnic, familia. Se uit� obliga�iile fa�� de trecut, îndatoririle fa�� de 
viitor, necesitatea de a lupta �i jert�  pentru un bine superior etnic �i domin� grijile materiale 
ale momentului, setea dup� satisfac�ii u�oare, individuale, ob�inute f�r� trud� �i jertf�. A c�uta 
�i a� a defecte la fra�i, a ponegri �i desbina pe al�ii, chiar dac� sunt români, a devenit un c�utat 
mijloc de a� rmare �i ridicare proprie, care umbre�te bucuria, de-a �  în sfâr�it to�i împreun� în-
tr’o singur� �ar� româneasc� �i sl�be�te for�ele, menite s� ne conduc� — solidari — pe drumul 
prop��irii etnice. Remediul în aceast� stare moral� morbid� nu este binele material, bun�starea, 
ci mobilizarea tuturor con�tiin�elor române�ti, unirea tuturor în jurul unui crez, capabil s� ne 
disciplineze gândurile �i s� ne îndrepte faptele spre calea ascendent� a prop��irii române�ti” 
(subl.n.).62 Insu	 e�irea patriotic�, activitatea nobil�, onest�, util� �i meritorie, a însem-
nat, din perspectiva mentorilor culturii na�ionale, o caracteristic� vie�ii na�ionale. Ca 
un lan�, neîntrerupt, genera�iile de c�rturari, au însemnat tot atâtea valurl de ap�r�tori 
al patrimoniului identitar: „Ne cheam la datorie � gurile m�re�e a înainta�ilor no�tri, 
nemuritorii � i ai neamului de dincoace de Carpa�i, cari în vremuri grele totdeauna au 
�tiut s� se jertfeasc pentru neam �i se pun în slujba ideilor m�re�e a egalit��ii, drept��ii 
�i a libert��ii. Ne cheam la datorie umbra bravilor români tineri �i b�trâni, cari în r�z-
boiul mondia l-au v�rsat sângele pentru înf�ptuirea idealului nostru’murind pentru 
libertatea �i unitatea na�iunii, înaintea memoriei c�rora s’a închinat cu smerenie marea 
Adunare na�ional� dela Alba-Iulia”.63

Cultul Eroilor Patriei

„Cinstind memoria b�rba�ilor mari, popoarele se onoreaz� pe sine”, spunea Andrei 
Bîrseanu, pre�edintele ASTREI: „...astfel vedem, c� toate neamurile mai înaintate în 
cultur�, înc� din timpuri vechi, au c�utat s� eternizeze amintirea ale�ilor lor prin mo-
numente, ca semn de pietate pentru cei r�posa�i �i ca îndemn �i înv���tur� pentru cei 
a	 �tori în viea��. Noi, Românii de dincoace de Mun�i, în urma împrejur�rilor grele, în 

62 „Apel”, în Transilvania, nr. 2, 1936, pp. 61-62. 
63 Chemarea tinerimei române, Foaie volant�, Cluj, aprilie, 1926, p. 1. 
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care tr�im, n’am prea avut putin��, s� în�l��m astfel de monumente, cia trebuit s� ne 
m�rginim a p�str� amintirea acelora, cari au lucrat �i s’au jert� t pentru noi, în altarul 
ascuns al su	 etelor noastre, sau, cel mult, dac� le-am putut închina o scriere, un por-
tret, supus stric�ciunii în � ecare clip�,ori o modest� tabl� comemorativ�”.64

R�zboiul pentru ap�rarea �i întregirea Patriei, desf��urat între 1916-1918 a hr�-
nit sentimentele patriotice �i expresiile sale culturale, politice, economice �i militare. 
R�zboiul mondial a încet��enit o nou� form� a cultului eroilor, o s�rb�toare anual� a 
c�rei centru este mormântul eroului necunoscut: „Cultul eroismului, în forma nou� în 
care s’a manifestat dup� r�sboiul mondial, nu este decât continuarea �i perfec�ionarea inclin�rii 
ancestrale omene�ti de-a admira pe cel ce ias� din comun. Cum îns� în r�sboiul trecut eroii nu 
se mai puteau num�ra pe degete, din pricina enormei mul�imi a milioanelor cari au putrezit 
prin tran�ee în îndeplinirea datoriei, popoarele au sim�it necesitatea unui cult colectiv, con-
cretizat în eroul necunoscut, — care simbolizeaz� întreg poporul lupt�tor �i în stabilirea unei 
serb�tori anuale a eroilor. La noi serb�toarea aceasta e � xat� pe ziua în�l��rii Domnului �i 
se pr�znue�te în toat� �ara (…) Eroismul a fost identi� cat cu împlinirea datoriei între 
orice împrejur�ri, cu lumina în care cei ale�i �i-au v�zut datoria, cu jertfa pe care au 
fost în stare s’o aduc�. In acest în�eles cultul eroilor va �  ori când un element de înalt� 
educa�ie. Chiar când nu vor mai �  r�sboaie. Pentru c� dac� nu vom mai avea pe eroul 
luptelor, vom avea mereu între noi oameni mari �i s� n�i, pe lupt�torii pentru mai mul-
t� �tiin��, cultur�, dreptate, mai mult bine, pe îndelung r�bd�torii cari, prin calit��ile 
spirituale ce au, ard de dragostea des�vâr�irii vie�ii omene�ti. E un mijloc de educa�ie, 
deci, �i azi cultul eroismului. Numai cât no�iunea eroismului, mai ales în urma r�s-
boiului mondial, trebuie ampli� cat�, dup� cum popoarele de dup� r�sboiu au sim�it 
necesar s� l�rgeasc� cultul str�bun, simbolizând în eroul necunoscut întreg poporul 
lupt�tor”. (subl.n.)65

Memoria combatan�ilor eroi sau veterani de r�zboi a fost între�inu� prin festivis-
mul patriotic: cultul eroilor �i serb�rile zilei na�ionale. Interesul pentru comemorarea 
martirilor neamului a existat la scurt timp dup� încheierea r�zboiului. Pe 17 aprilie 
1920 comandantul Diviziei 2 Vân�tori, generalul �erbescu trimitea adresa cu nr. 568, 
c�tre Vicarul Episcopiei Greco – Ortodoxe Roman Ciorogariu, prin care-i prezenta pla-
nul modestului Cimitir, unde se odihneau corpurile neînsu	 e�ite ale eroilor mor�i pe 
Tisa, pentru întregirea neamului. Generalul preciza c� � ecare mormânt avea pe cruce 
�i numele eroului înhumat în el, iar pe mormintele eroilor anonimi, al c�ror nume 
nu s-a putut a	 a, cu toat� oboseala ce �i-au dat organele acestei divizii, s-a pus titlul 
bine meritat: Un erou Român.66 În comemorarea Eroilor Patriei s-a implicat �i Episcopul 

64 CUVÂNT �inut de A. Bârseanu, prezidentul «Asocia�iunii», la inaugurarea bustului lui 
George Bari�iu, Sibiu, 13 Oct. n. 1912”, în Transilvania, 1912, nr. 6, p. 496. 

65 Sevastian Voicu,”Cultul eroismului”, în Transilvania, nr. 6, 1929, pp. 424-429. 
66 Neculae Moghior, „Eroi uita�i - propuneri pentru o eventual� tem� de cercetare”, în Cetatea 

Bihariei, 2005, nr. 2, pp. 21-25. General Gheorghe M�rd�rescu, Campania pentru desrobirea 
Ardealului �i ocuparea Budapestei (1918-1919), Bucure�ti, 1922, pp. 40-41. 
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Roman R. Ciorogariu, care a trimis, pe 18 aprilie /1 mai 1920, O� ciului parohial de la 
Parohia Central� din Oradea Mare tabloul nominal al eroilor c�zu�i în luptele de la 
Tisa, din anul 1919. Ace�tia au fost considera�i eroi pentru întregirea neamului, dar 
fuseser� înmormânta�i în cimitirul Rulikovski, f�r� onorurile cuvenite... Preasfântul 
p�rinte considera c� „aceste morminte de eroi sunt morminte s� nte ale neamului ro-
mânesc �i nou� ne revine urmarea de a �  îngrijitorii lor. Din cultul eroilor, � ind viu la 
aceste morminte, se vor inspira viitoarele genera�ii chemate s� apere mo�tenirea aces-
tor eroi. Numele eroilor (…) s� � e introduse în cronica parohiei, împreun� cu istoria 
intr�rii armatei române în Oradea Mare. Mai departe s� se fac� o pomenire a eroilor 
înmormânta�i în cimitirul Rulikovski �i cimitirul Olosigului, ca la lunea mor�ilor (nu-
mit� Pa�tele mor�ilor) s� se serveasc�, în tot v�zul, pomenirea lor, ca a mor�ilor na�iu-
nii”.67

Dup� încheierea r�zboiului pentru întregire na�ional� (1916-1918), pe întregul teri-
toriu al României se a	 au osta�i români înhuma�i, care c�zuser� la datorie. Conducerea 
Statului român a emis Decretul-Lege nr. 715, din 14 ianuarie 1919, prin care s-au expro-
priat terenurile, unde au fost îngropa�i osta�ii mor�i în r�zboiul de întregire. Pe aceste 
terenuri s-a dispus amenajarea de cimitire ale eroilor. În baza Decretului nr. 4106, din 
12 septembrie 1919, Statul român a adoptat m�sura în� in��rii „Societ��ii Mormintelor 
Eroilor C�zu�i în R�zboi”, cu statut de persoan� juridic�, având nobilele misiuni de 
a îngriji �i p�stra mormintele �i operele comemorative de r�zboi, de a descoperi noi 
morminte ale osta�ilor c�zu�i pentru patrie, de a aduce îmbun�t��iri cimitirelor eroilor 
�i de a organiza ceremoniale religioase �i militare la mormintele eroilor. Un rol im-
portant în omagierea eroilor c�zu�i la datorie l-a avut Societatea ‚Mormintele Eroilor 
C�zu�i în R�zboi’ (în� in�at� în 1919) �i transformat� ulterior, în 1927, în Societatea 
„Cultul Eroilor”.68 Societatea „Mormintele Eroilor” a fost condus� de Ministerul de 
R�zboi (dup� demobilizarea armatei �i trecerea ei la statutul de pace, la data de 1 apri-
lie 1921 s-a reîn� in�at Ministerul Ap�r�rii Na�ionale) �i de Biserica Ortodox� Român�. 
Presa a sus�inut importan�a „ador�rii eroilor… un sentiment pios, deoarece eroismul 
este una dintre cele mai puternice revela�iuni ale Dumnezeirii în oameni. Adorarea 
celui r�stignit este adorarea eroului, este m�rturisirea c� omul mediocrit��ii nu are cu-
rajul de a-�i jert�  via�a sa pentru o convingere. Cine poate s� o jertfeasc�, acela întrece, 

67 Sub titlul „ZILE MARI”, Comitetul central al ASTREI a sus�inut s�rbîtorirea zilelor de 24 
Ianuarie, 10 Mai, 8 Iunie, În�l�area Domnului (Ziua Eroilor) �i 1 Decembrie. Transilvania, nr. 
2, 1936, p. 124. 

68 În 2014 Asocia�ia Na�ional� Cultul Eroilor, “Regina Maria”, a refondat „România eroic�”,Re-
vist� de cultur� �i educa�ie patrioic�, de cinstire a eroilor neamului, �nan�at�, printere al�ii, 
de nepoata generalului Ioan Dragalina, Opritsa Dragalina Popa. La 13 octombrie 2014 se îm-
plinesc 85 de ani de la dezvelirea Monumentului Eroilor de la Turtucaia, ridicat în Cimitirul 
Bellu Militar (1929). Ast�zi, cu cei patru s�nc�i din bronz fura�i, cu multe pl�ci desprinse din 
soclu, monumentul �i-a pierdut mult din m�re�ia de alt�dat�. Alte vremuri, al�i oameni, alte 
moravuri! (din Calendar „Rromânia eroic�”, 2014). 
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prin idealismul s�u energic, milioane de oameni. Eroii trebue s� caz�, dac� voesc s� 
tr�iasc� dup� moarte; pieirea lor tragic�, f�r� vin�, devine pentru ei învierea din um-
brele uit�rii (…) În moarte eroul s’a emancipat pe sine însu�i de m�rginirile epocei sale 
�i astfel � in�a lui a devenit proprietate a tuturor epocelor. Crucea sa a fost în	 �c�ratul 
car solar, care-l ridic� în Panteonul omenimei”.69

Comitetul „Societatea Mormintele Eroilor C�zu�i în R�zboi” a avut ca pre�edin-
te de onoare pe îns��i MS Regina Maria, iar ca pre�edinte executiv pe Episcopul de 
Caran�ebe�, Patriarh al Bisericii Ortodoxe Române din anul 1925, Miron Cristea. 
Guvernul României, prin Decretul-Lege nr. 1693, din 20 aprilie 1920, a aprobat propu-
nerile Bsericii Ortodoxe Române �i ale Ministerului de R�zboi de a se s�rb�tori în � e-
care an Ziua Eroilor, în ziua când se s�rb�tore�te În�l�area Domnului Iisus Hristos la 
Ceruri. Datorit� acestei Societ��i în anul 1923, la 17 mai, a fost inaugurat Mormântul 
Osta�ului Necunoscut, amplasat ini�ial în fa�a Muzeului Militar Na�ional din Parcul 
Carol.70 S-a o� ciat serviciul divin, iar la miezul zilei sirena Arsenalului Armatei �i 
clopotele bisericilor au vestit coborîrea în l�casul de veci a Osta�ului Necunoscut.71 
Societatea Mormintele Eroilor �i-a desf��urat activitatea sub aceast� denumire pân� 
la data de 31 mai 1927, când, în conformitate cu prevederile Legii asupra mormintelor 
de r�zboi din România, decretat� cu nr. 1699, �i-a schimbat denumirea în Societatea 
„Cultul Eroilor”. Aceast� lege a fost rev�zut� �i completat�, promulgându-se la 27 iu-
lie 1940, Legea Regimului Mormintelor �i Operelor Comemorative de R�zboi. Un important 
monument construit între anii 1926-1928, în cinstea eroilor ceferi��i c�zu�i în r�zboi, pe 
Muntele Caraiman, la altitudinea de 2. 291 m, pentru a cinsti memoria eroilor neamu-
lui c�zu�i în Marele R�zboi, Crucea Eroilor Neamului.72 Societatea, „Cultul Eroilor” 
care, de la 1 august 1940, s-a numit „A�ez�mântul Na�ional Regina Maria” a avut o 
activitate prodigioas�, manifestat� inclusiv prin construirea, în perioada interbeli-
c�, a numeroase monumente �i pl�ci comemorative în aproape toate localit��ile ��rii. 
Nicolae Iorga spunea c� „neamul este etern prin Cultul Eroilor”, de aceea respectul 

69 G.B.D., „Predica modern�: Adorarea eroilor - Traducere din Carol Iatho”, în 	ara noastr�, nr. 
1, 1922, pp. 17-18. 

70 În 1921 se punea �i în România problema desemnarii unui „Erou Necunoscut“, ca simbol 
unic de omagiere a jertfelor na�ionale. Prin hotararea comisiei speciale, la 5 mai 1923 s-a sta-
bilit exhumarea a 9 eroi necunoscuti din urmatoarele localit��i: M�r��esti, M�r��ti, Groze�ti 
– jud. Bac�u, Cimitirul Cire�oaia – com. Poieni (Bac�u), Azuga, Topraisar – jud. Constan�a, 
Rasovi�a (Arcani) – jud. Gorj, Balaria – jud. Vla�ca �i Ciucea – jud. Cojocna (Transilvania). 
Acestor 9 eroi, pentru o mai autentica simbolistic� a înfratirii tuturor românilor, li se al�-
tura, la data de 9 mai 1923, prin hot�rârea Ministerului de R�zboi, inca unul din Chi�inau 
(Basarabia). Vasile Buruian�, Pe urmele eroilor, Buz�u: Editura Lorilav, 2011, 483 p. 

71 Figuri de eroi, Bucure�ti, 1945, 30 p. Sevastian Voicu, „Cultul eroismului”, Transilvania, nr. 
6, nr. 6 1929, pp. 424-429. Simion Mehedin�i (Soveja), Ce trebuie s� cugete un român despre 
�ara �i na�ia român�, cuvântare �inut� la S�rb�toarea �colarilor, Institutul de Arte Gra�ce �i 
Editur� „Via�a Româneasc�”, Bucure�ti, 1921, p. 5. 

72 Cf. Andi Mihalache, M�nu�i albe, m�nu�i negre, Cluj Napoca: Limes, 2007. 
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fa�� de martirii neamului trebuia s� � e considerat� o datorie a societ��ii. Pentru unii 
intelectuali ai perioadei interbelice cultul patriei treabuia s� � e apropiat� de ortodoxie 
�i de tradi�ia cultural� autohton�. „Adev�rata suveranitate na�ional� î�i are tron p�-
mântul patriei, cu su	 etul îngropat în el, scria Nichifor Crainic (1889-1972). Nicio le-
gisla�ie nu poate împ�r�i tronul acesta între autohtoni �i venetici. �i nu exist� aur pe 
lume s� echivaleze pre�ul �arinii str�mo�e�ti. Pentru c�, din moment ce aceast� �arin� 
e str�mo�easc�, ea are mai presus de toate o valoare moral�, ce nu se poate m�sura în 
bani”.73 

Institu�iile culturale �i academice, �colile de toate gradele au fost antrenate în cin-
stirea memoriei celor c�zu�i pentru înal�area �i întregirea neamului, prin publica�ii, 
conferin�e, ac�iuni, insigne, embleme. prin organizarea de serb�ri, comemor�ri �i ce-
remonii cu onoruri na�ionale, religioase �i militare, prin cultivarea în rândul opiniei 
publice a respectului pentru amintirea celor ce s-au jert� t pentru Romania, de-a lungul 
istoriei sale. La începutul anului 1942 ap�rea o carte de poezie intitulat� Lirica eroic� 
româneasc�. Volumul – în fapt o antologie – cuprindea cele mai frumoase poezii despre 
patrie, dragoste de �ar�, jertfa pentru glia str�mo�easc�, semnate de cei mai cunos-
cu�i poe�i na�ionali.” Dintre poeziile adunate în aceast� antologie amintim: Imnul regal 
(Vasile Alecsandri); R�sunetul (Andrei Mure�anu); Pui de lei (Ion Neni�escu); La arme! 
(Mihai Eminescu); Sus inima (Nichifor Crainic); Tricolorul (Ciprian Porumbescu); Patria 
(Nichifor Crainic); ��rii mele (Vasile Voiculescu); Limba noastr� (Alex. Mateevici); Hora 
Unirii (Vasile Alecsandri); R�nitul (Aron Cotru�); Îndemn la lupt� (Nicolae Vulovici); 
Doin� (Mihai Eminescu); Eroii (George Murnu) �i al�ii.74

Ruperea unei p�r�i a Ardealului din trupul Patriei Române, între 1940-1944, a stâr-
nit o serie de manifest�ri de protest, în plan politic, cultural �i ideologic. La 29 august 
1940, la Viena, Ribentropp, Ciano �i trimi�ii Bucure�tiului �i Budapestei, au discutat 
chestiunea teritorial�. A doua zi, la 30 august, au fost dictate condi�iile conform c�rora 
România era obligat� s� cedeze Ungariei un teritoriu de peste 43.000 de km p�tra�i din 
Transilvania, cu o populatie de peste 2,6 milioane de locuitori, din care peste jum�tate 
erau români. Mihail Manoilescu, cople�it de r�spundere �i neputin��, a� rma c� „nicio-
dat� n-am simtit mai dureros ce r�u este s� � i o �ar� mic�, care nu-�i poate croi singur� 
destinul �i s� atârni de ��rile mari care hot�r�sc soarta lumii”.75 În �ar�, vestea ced�rii 

73 Nichifor Crainic, „Sensul tradi�iei”, în Gândirea, Anul IX, Nr. 1-2, ianuarie-februarie 1929, p. 
344. Nichifor Crainic, Memorii, vol. II: Pribeag în �ara mea. M�rturii din închisoare. Memoriu- 
R�spuns la actul meu de acuzare, Bucure�ti: Editura Muzeul Literaturii Române „Orfeu”. 

74 Victoria Gavrilescu, autoarea Antologiei preciza urm�toarele: „Prin înaltele sim��minte ce 
cuprind, poeziile patriotice, menite s� în	�c�reze min�i �i s� îmb�rb�teze inimi, vor trebui 
studiate cu toat� seriozitatea ce incumb� acest gen de produc�iune artistic� na�ional�”. Apud 
„România eroic�”, nr. 1 (48), 2014, p. 49. Vezi Ioan Benche, Patria din cuvânt, poezii de su�et 
românesc, Cluj-Napoca: Editura Napoca Star, 2013. 

75 Mihail Manoilescu, Memorii — iulie-august 1940 — Dictatul de la Viena, Bucure�ti: Editura Enci-
clopedic�, 1991, p. 212. Idem, Dictatul de la Viena, Bucure�ti: Editura Enciclopedic�, 1991, p. 208. 
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unei mari p�r�i a Transilvaniei a produs revolt� �i tulburare. România a pierdut atunci, 
în 1940, peste 33% din teritoriul Patriei �i tot atît din popula�ie: aproape 7 milioane de 
locuitori �i 100.000 km p�tra�i din suprafa��. La intrarea sa în r�zboi, pe 21 iunie 1941, 
România pierduse Basarabia, Bucovina de Nord, Transilvania de Nord �i Cadrilaterul.76 
Dup� câ�iva ani de r�zboi, în toamna în 1944 ac�iunea de eliberare a Nord-Vestului 
Transilvaniei, pân� în 25 octombrie 1944 a fost pus� sub semnul reîntregirii Patriei.77 
Ziua de 25 octombrie a devenit s�rb�toare a Armatei Române, a eroilor mor�i pe câmpul 
de lupt�, care a readus în memoria colectiv� izbânzile �i sacri� ciile osta�ilor români din 
trecutul ��rii. Numai c�, noile for�e prosovietice, care escaladau la putere în România 
au deturnat patrotismul Armatei române în favoarea unui patriotism de factur� comu-
nist�. Ca urmare a conjuncturilor politice, prin Decretul nr. 71/1948, Ziua Eroilor a fost 
stabilit� pe data de 9 mai, abrogându-se prevederile anterioare. Decretul nr. 117/1975 
privind regimul mormintelor �i operelor comemorative a men�inut reglementarea, care 
prevedea ca data de 9 mai s� � e considerat� Ziua Eroilor, s�rb�torindu-se cu prilejul 
Zilei Independen�ei de Stat a României �i a Victoriei asupra Fascismului.78 

În 1948, activi�tii Partidului Comunist vorbeau despre o transformare a prole-
tariatului în na�iune, dar într-o na�iune cu un alt în�eles decât cel burghez. „În �ara 
noastr�, se scria în 1949, proletarului a devenit o clas� na�ional�”, iar „sub conducerea cla-
sei muncitoare, poporul muncitor î�i f�ure�te o Patrie liber� socialist�”.79 Imnul de stat al 
Republicii Populare Române a fost Zdobite c�tu�e,80 din 1948 pân� în 1953, schimbat 
apoi de Te sl�vim Românie,81 care a r�mas imn de stat �i dup� proclamarea Republicii 

76 Ion Mamina, Consilii de Coroan�, Ed. Enciclopedic�, Bucure�ti, 1997, pp. 262-264. Vintil� 
Mihi�ilescu, Harta etnic� a României transcarpatice. Extras din Buletinul Soc. Regale Române 
de Geogra�e, Anul LIX, 1941, Bucure�ti, 1941. 

77 Florin Constantiniu, P.C.R., P�tr��canu �i Transilvania (1945-1946), Bucure�ti: Editura Enci-
clopedic�, 2001. 

78 Constantin A. Stoeanovici, Cultul eroilor, Conferin��..., 10 mai 1927, pentru s�rb�torirea a 50 
de ani de la proclamarea independen�ei, Dorohoiu, 1927. Dup� 1990, ca urmare a demer-
surilor Ministerului Ap�r�rii Na�ionale, Ziua Eroilor nu s-a mai s�rb�torit la 9 mai, ci de 
Ziua În�l��rii Domnului. La 2 mai 1995, Parlamentul României a adoptat o lege conform 
c�reia ziua În�l��rii Domnului a fost declarat� ‚Ziua Eroilor’, pentru a omagia jertfa celor 
c�zu�i în lupt� pentru libertate �i independen�a poporului român. Ziua În�l��rii Domnului 
a fost desemnat� Zi a Eroilor �i S�rb�toare Na�ional� Bisericeasc�, prin hot�rârile Sfântului 
Sinod al Bisericii Ortodoxe Române din anii 1999 �i 2001. Totodat�, legea din 2003 privind 
regimul monumentelor �i operelor comemorative de r�zboi a proclamat s�rb�toarea În�l��rii 
Domnului drept S�rb�toare Na�ional� a poporului român. 

79 Vasile D. Liveanu, „Cosmopolitismul-reversul na�ionalismului”, în Contemporanul,II, no. 
151, 26 august 1949, p. 11. Nicolae Baciu, Agonia României. 1944-1948., Editura Dacia, 1990. 

80 Constantin Moisil, Stema României. Studiu critic din punct de vedere heraldic, Bucure�ti, 
1931, 23 p. �i 54 de ilustra�ii

81 Versurile elogiaz� patria democrat-popular� (Republica Popular� Român�), înfr��it� cu cea 
sovietic� (Uniunea Sovietic�), �ind scrise de Eugen Frunz� �i Dan De�liu, iar muzica a fost 
compus� de Matei Socor. 
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Socialiste România, pân� în anul 1977. Au fost schimbate toate elementele heraldice 
ale ��rii, consacrate în 192182, � ind instituit� o nou� stem�, dup� modelul sovietic. Prin 
Constitu�ia din 1952 Stema Republicii Populare Române a fost reprezentat� prin mun�i 
împ�duri�i, deasupra c�rora se ridica soarele, iar în partea stâng� a stemei se a	 a o 
sond�, ca simbol al bog��iilor patriei. Stema a fost încadrat� de o cunun� de spice de 
grâu. În partea de sus a stemei se a	 a o stea în cinci col�uri, iar în partea de jos a aces-
teia spicele erau înf��urate într-o panglic� tricolor�, pe care erauscrise literele R.P.R.”83 

Patria �i patriotismul socialist nu s-au identi� cat cu cel tradi�ional, deoarece pa-
triotismul socialist a presupus spiritul de sacri� ciu �i devotament fa�� de produc�ia 
socialist� �i idealurile socialismului. Revolu�ia cultural� a impus ca personaj eroic mun-
citorul, omul nou, paci� cator. De la iubirea de patrie �i na�iune, educa�ia comunst� a 
încurajat ura de clas�. Regimul comunist nu a reu�it s� creeze o solidaritate social� în 
jurul identit��ii de clas�, a�a cum presupunea teoria marxist-leninist�, de aceea a ape-
lat la patriotism �i na�ionalism, cultivate în umbra, iar dup� 1960 chiar deasupra inter-
na�ionalismului proletar.84 Dup� 1965, treptat, s-a instituit cultul personalit��ii „mare-
lui Conduc�tor”, primul erou al ��rii a antrenat toate formele cultural artistice. Tabloul 
„Eroii neamului”, din 1977, realizat de Constantin Piliu��, i-a conferit lui Nicolae 
Ceau�escu legitimitate istoric�, prezentându-l drept continuator al lui Burebista, 
Mircea cel B�trân, Mihai Viteazul, �tefan cel Mare, Alexandru Ioan Cuza �i Nicolae 
B�lcescu – � gurile istorice agreate de dictator. O alt� compozi�ie, „Aniversare”, re-
alizat� de Dan Hatmanu, în 1983, îl reprezint�, într-o alegorie, pe voievodul �tefan 
cel Mare ie�ind dintr-un tablou, pentru a ciocni un pahar de �ampanie cu Elena �i 
Nicolae Ceau�escu de ziua lor de na�tere, �inut� în luna ianuarie.85 Cultului perso-
nalit��ii lui Ceau�escu s-a legat de promovarea P.C.R. drept „partid – cârmuitor al 
na�iunii”, dar, cultul lui Ceau�escu nu a devenit, în subsidiar, cultul na�iunii; Partidul, 
Ceau�escu, România”, cele trei repere-cheie au fost o dovad� a ordinii prioritare a cul-
tului Partidului �i al Conduc�torului, lucru relevat �i de marele festival „Cîntarea 
României. Prima editie a Festivalului na�ional al educa�iei �i culturii socialiste,“Cân-
tarea României”, a început în octombrie 1976 �i s-a � nalizat în iunie 1977, � ind dedi-
cat� s�rbatorii centenarului cuceririi independen�ei de stat a României �i împlinirea 
a �apte decenii de la r�scoalele ��r�nesti din 1907.86 Evocarea acestor momente eroice 

82 „Lege pentru �xarea stemei Regatului României, întregit cu ��rile surori unite”, în Monitorul 
O�cial, nr. 92 din 29 iunie 1921, pp 3569-357. „Stemele Regatului României, Jude�elor �i 
Municipiilor, în culori dup� originalele Comisiunei Consultative Heraldice. Aprobate �i pro-
mulgate cu înaltele decrete publicate”, în Monitorul O�cial, fascicola 1, Institutul Cartogra�c 
„Unirea”, Bra�ov, 1935. 

83 Constitu�ia Republicii Populare Române, în Buletinul O�cial al Marii Adun�ri Na�ionale a 
Republicii Populare Române, nr. 1 din 27 septembrie 1952. 

84 Culegere de probleme în leg�tur� cu construc�ia socialismului în R.P.R., 1953, p. 64. 
85 Catherine Durandin, Nicolae Ceau�escu”,..., Paris: Albin Michel, 1990. 
86 D. Petrescu, „400. 000 de spirite creatoare. Cântarea României sau stalinismul na�ional în festi-

val”, în Miturile comunismului românesc, vol. II, Bucure�ti, 1997. 
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pentu români nu a fost realizat� în scopul educ�rii în spiritul patriotismului, ci ca o 
demonstra�ie a „generozit��ii” cu care Partidul �i Conduc�torul p�strau în memorie 
momentele istorice, care au „legitimat” lupta comunismului, pentru a accede la putere 
în România. 

Perioada de dup� 1989 a adus anumite repara�iuni cultului eroilor. La 2 mai 1995, 
Parlamentul României a adoptat o lege conform c�reia Ziua În�l��rii Domnului a fost 
declarat� Ziua Eroilor, pentru a omagia jertfa celor c�zu�i în lupt� pentru libertatea 
�i independen�a poporului român. Ziua În�l��rii Domnului a fost desemnat� Zi a 
Eroilor �i s�rb�toare na�ional� bisericeasc� �i prin hot�rârile Sfântului Sinod al Bisericii 
Ortodoxe Române din anii 1999 �i 2001. Totodat�, legea din 2003, privind regimul 
monumentelor �i operelor comemorative de r�zboi a proclamat s�rb�toarea În�l��rii 
Domnului, drept s�rb�toare na�ional� a poporului român. 

Metamorfozele istorice ale concep�iilor
despre patrie �i patriotism

Rezumat. Trecutul istoric este cea mai clar� dovad� c� patriotismul, ca iubire, datorie �i loialitate fa�� 
de p�mântul natal �i str�mo�esc, a stat la baza supravie�uirii, în fa�a valurilor de invazii, cuceriri, asupriri. 
Patriotismul reprezint�, din punct de vedere istoric, sentimentul care une�te �i înfr��e�te de aceea, unul dintre 
idealurile constante în istorie a fost cel de unitate �i solidaritate teritorial�, a celor de acela�i neam �i cultur�. 
Patria este imaginea idealizat� �i glori� cat� a teritoriului ce o cuprinde, este t�râmul frumuse�ilor naturale 
(câmpii, ape, mun�i, dealuri, 	 or� �i faun�), un p�mânt considerat întodeauna binecuvântat. Mentalitatea 
patriotic� a reprezentat o important� parte a culturii, � ind modelat� de-a lungul timpurilor prin art�, educa�ie, 
armat�, institu�ii culturale �i festivism. Re	 ec�iile despre Patrie �i patriotism, au reprezentat viziuni diverse, 
determinate de condi�iile politice �i culturale ale � ec�rei ��ri din spa�iul european. Discu�ia despre Patrie �i 
patriotism a fost o constant� vie a culturii noastre. În�elep�ii c�rturari, domnitorii, scriitorii, � loso� i, clericii, to�i, 
în felul lor, au insistat s� sublinieze, de-a lungul veacurilor, importan�a cultiv�rii sentimentului patriotic, ca 
liant al solidarit��ii �i comuniunii române�ti. Termenii patriotism, patrioticesc, direc�iune patriotic� au ap�rut în 
psaltiri, acte done�ti, prefe�e ale c�r�ilor române�ti, scrieri istorice, memorii �i proiecte de reform�. În cultura 
�i gândirea politic� româneasc� prima atestare a termenului patrie a ap�rut în secolul al XVII-lea, iar de-a 
lungul secolului all XVIII-lea evolu�ia con�inutului termenului de Patrie s-a distins prin raportarea la termenii 
norod, popor, ob�te, �ar�, mo�ie, neam �i na�iune. În seclul al XIX-lea pro� lul patriotului a fost conturat în ma-
nualele de patriotism, în pres�, literatur�, art�, heraldic�, adic� într-o diversitate de expresii cultural-na�ionale. 
Institu�iile culturale �i academice, �colile de toate gradele au fost antrenate în cinstirea memoriei celor c�zu�i 
pentru înal�area �i întregirea neamului, prin publica�ii, conferin�e, ac�iuni, insigne, embleme. prin organizarea 
de serb�ri, comemor�ri �i ceremonii cu onoruri na�ionale, religioase �i militare, prin cultivarea în rândul opiniei 
publice a respectului pentru amintirea celor ce s-au jert� t pentru Romania, de-a lungul istoriei sale. 

Cuvinte cheie: Patrie, patriotism, patriot, manuale de patriotism, cultur�, literatur�, art�, simboluri patri-
otice, cultul eroilor

Les métamorphoses historiques des concepts
sur la patrie et le patriotisme

Résumé. Le passé historique est la preuve la plus claire que le patriotisme, tel que l’amour, le devoir et la 
loyauté face à la terre natale et ancestrale, est situé à la base de la survie contre des vagues des invasions, 
des conquêtes, des oppressions. Le patriotisme représente, du point de vue historique, le sentiment qui 
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unit et rassemble; cela est donc la raison pour laquelle l’un des idéaux constants de l’histoire était celui de 
l’unité et de la solidarité territoriale, des personnes de la même nation et culture. Patria est l’image idéalisée 
et glori� ée du territoire qui la couvre, est le royaume des beautés naturelles (des plaines, des rivières, des 
montagnes, des collines, de la 	 ore et de la faune), une terre considérée toujours bénie. La mentalité patrio-
tique a représenté une partie importante de la culture, étant modélisée au cours du temps à travers de l’art, 
l’éducation, l’armée, des institutions culturelles et de la festivité. Les réactions sur la Patrie et le Patriotisme 
ont représenté des visions diverses, déterminées par les conditions politiques et culturelles de chaque pays 
de l’espace européen. La discussion sur la Patrie et le patriotisme a été une constante vive de notre culture. 
Les sages chercheurs, les souverains, les écrivains, les philosophes, les clercs, tous dans leur propre style, 
ils ont insisté de souligner, au cours des siècles, l’importance de cultiver le sentiment patriote, comme un 
liant de la solidarité et la communion roumaine. Les termes patriotisme, patriotique, direction patriotique sont 
apparus dans des psautiers, des actes souverains, des préfaces des livres roumains, des écrits historiques, 
des mémoires et des projets de réforme. La culture et la pensée politique roumaine, la première mention du 
terme patrie est apparue dans le XVIIIe siècle et tout au long du XVIIIe siècle, l’évolution du contenu du terme 
de Patrie s’est distingué par rapport aux termes territoire, peuple, communauté, pays, terres, collectivité et 
nation. Au XIXe siècle le pro� l du patriote a été décrit dans les manuels de patriotisme, dans les médias, la 
littérature, l’art, l’héraldique, c’est-à-dire dans une variété des expressions culturelles nationales. Les institu-
tions culturelles et universitaires, les écoles de tous les niveaux ont participé à honorer la mémoire de ceux 
qui sont morts pour l’élévation et l’uni� cation de la nation, par des publications, des conférences, des actions, 
des insignes, des emblèmes, par l’organisation des célébrations, des commémorations et célébrations de 
distinctions nationales, religieuses et militaires, en cultivant en ce qui concerne l’opinion publique le respect 
pour la mémoire de ceux qui se sont sacri� és pour la Roumanie, tout au long de son histoire. 

Mots-clés: patrie, patriotisme, patriote, manuels de patriotisme, culture, littérature, art, des symboles 
patriotiques, le culte des héros.


