
138

Discursurile �tiin�i�ce, intelectuale, culturale despre patrie au fost dese în perioada 
interbelic� româneasc�, dar au devenit �i mai frecvente în contextul politico-ideologic 
�i social, generat de Diktatul de la Viena din 30 august 1940. În acest context numero�i 
intelectuali români au luat pozi�ie fa�� de acea realitate dramatic�, cu care s-a confruntat 
România, dar �i fa�� de elanurile ideologice pe care aceast� situa�ie le-a stârnit. Sfâ�ierea 
patriei în 1940 a fost o ocazie a manifest�rii sentimentului patriotic în rândul publicului 
românesc, dar �i un foarte bun pretext pentru l�murirea patriei �i patriotismului, compo-
nentele importante ale culturii. Printre cei care au încercat s� ofere o explica�ie �tiin�i�c� 
Patriei, ca realitate istoric� �i mental�, a fost profesorul clujean George Em. Marica. 

George Em. Marica (1904-1982) a fost profesor de sociologie la Universitatea ”Regele 
Ferdinand I” �i apoi cercet�tor la Sectorul de �loso�e �i sociologie al Filialei Cluj a 
Academiei Române. Sociologul universitar clujean a fost unul dintre remarcabilii re-
prezentan�i ai „sociologiei de catedr�” (Traian Herseni), al�turi de Virgil I. B�rbat, 
Constantin Sude�eanu �i Izidor Todoran, cu to�ii cadre didactice la Facultatea de Litere 
�i Filozo�e a Universit��ii din Cluj.1

George Em. Marica s-a n�scut la 1 noiembrie 1904 la Horezu (jud. Vâlcea). A ab-
solvit cursurile liceului „Bari�iu” din Cluj în anul 1923, iar în 1927 a ob�inut licen�a în 
Filoso�e, specialitatea Sociologie, la Facultatea de Litere �i Filoso�e a Universit��ii din 
Cluj. În anul 1928 tân�rul Marica a ob�inut o burs� de studii la Berlin, unde i-a avut ca 
profesori, între al�ii, pe Vierkandt, Dessoir, Liebert, Spranger �i Sombart. Între anii 1929-
1932 a urmat cursurile Universit��ii din Köln, audiindu-i pe Honingsheim, Hatmann, 

1 Andrei Negru, Emil Pop, Floren�a Stavarache, Salánki Z., Silviu G. Totelecan, Sociologia clujean� 
interbelic�. Repere teoretice �i empirice, Cluj-Napoca: Editura Argonaut, 2002, p. 8.
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Ziekursch �i L. von Wiese, acesta din urm� coordonându-i �i teza de doctorat. A studiat, 
de asemenea, la Universitatea din Bonn, unde a intrat în contact cu mari speciali�ti, pre-
cum Rohocher, Curtius �i Schumpeter. Pe lâng� experien�a german� a efectuat stagii de 
preg�tire sociologic� în Anglia, Fran�a, Austria, Olanda, Elve�ia �i Belgia. Începând cu 
anul universitar 1934-1935, este încadrat ca asistent la Catedra de sociologie �i etic� de 
la Facultatea de Litere �i Filoso�e a Universit��ii „Regele Ferunand I”, institu�ie în care a 
func�ionat pân� în anul 1954, când a fost înl�turat din înv���mântul superior de regimul 
comunist. George Em. Marica a fost singurul reprezentant al „sociologiei de catedr�” 
clujene, care, datorit� vârstei, a avut �ansa s�-�i continue activitatea sociologic� dup� 
reabilitarea acestei discipline în 1966, în calitate de �ef de sector la Centrul de �tiin�e 
Sociale din Cluj.2 Activitatea �tiin�i�c� a prof. Marica a fost de factur� sociologic� �i a 
debutat în 1931, când a colaborat la „Revista de sociologie”, al c�rui corespondent pentru 
str�in�tate a fost. În anul urm�tor, sociologul clujean �i-a publicat teza de doctorat inti-
tulat� „Emile Durkheim – Soziologie und Soziologismus”, urmat� în anul 1935 de o alt� 
lucrare, „Problema culturii moderne în sociologia german�”, aceste lucr�ri reprezentând 
contribu�ia sa la cunoa�terea sociologiei interna�ionale. Al�turi de acestea, lista de lucr�ri 
cu con�inut sociologic, elaborate de G. Em. Marica în perioada interbelic� mai cuprin-
dea urm�toarele volume: Încercare de de�ni�ie a satului, 1942; Despre patrie, 1942; Satul 
ardelean. Premisele cercet�rii lui sociologice, 1944; Psihosociologie mahalalei, 1945; Fenomenul 
tradi�iei, 1945; Conceptul de social, 1946 �i Curs de sociologie rural�. Satul ca structur� psihic� 
�i social�, 1948, George Em. Marica, Studii de istoria �i sociologia culturii române ardelene din 
secolul al XIX-lea, vol. II, Cluj-Napoca, 1978, George Em. Marica, Studii de istoria �i socio-
logia culturii române ardelene din secolul al XIX-lea, vol. III, Cluj-Napoca, 1980.3 Sociologia 
teoretic� �i cercetarea social� clujean� l-a avut pe prof Marica printre protgini�tii s�i 
marcan�i, al�turi de Vrgil I. B�rbat, Eugeniu Speran�ia, Constantin Sude�eanu �i al�ii. 
Opera �i activitatea sa didactic� s-a concentrat pe sociologia comunit��ilor sociale, dar 
excep�ionala sa cultur� istoric� i-a permis s� analizeze fenomene �i comunit��i precum 
Patria �i sentimentul care o înso�e�te dintotdeauna: patriotismul.

Profesorul Marica a sesizat, c�, în discursul public folosirea decent� a termenului 
patrie se împletea cu folosirea abuziv�, uneori demagogic�: „nu exist� poate un cuvânt, 
în zilele noastre, care s� �e mai des pronun�at ca acela de patrie. Mai ales în �coal� �i la armat� 
el revine mereu; dar �i în întrunirile politice, în manifesta�iile cu caracter politic, în pres� �i 

2 Ioan M�rginean, „Întâlnirea absolven�ilor de sociologie ...”, în Calitatea vie�ii, XXI, nr. 3-4, 2010, 
pp. 412-414. 

3 „Satul ca structur� psihic� �i social�” (curs litogra�at in 1948 �i republicat sub îngrijirea lui 
Andrei Negru la Funda�ia Cultural� Român� în 2003), „Încercare de de�ni�ie a satului” (ap�-
rut în 1942 �i republicat în „Studii Sociologice” de c�tre Gheorge Cordo� �i Traian Rotariu în 
1997). A. Negru, E. Pop, Fl. St�v�rache, Salánki Zoltán, S.G. Totelecan, op.cit., pp. 15-16. G. 
Em. Marica, „Prolegomene la o cercetare”, în Anuarul Inst. de Ist. „G. Bari�” din Cluj-Napoca, 
Series Humanistica, tom. II, 2004, pp. 371-410. 
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chiar în administra�ie. Câ�i î�i dau îns� seama de substan�a �i semni�ca�ia lui? Cred c� foarte 
pu�ini. Soarta cuvântului patrie e aceea�i ca �i a tuturor no�iunilor mai utilizate: ele sânt cele 
mai pu�in cunoscute”.4 

Pentru c� „problema patriei a fost a�a de pu�in cercetat� �tiin�i�c” sociologul clujean a 
pledat pentru �tiin�i�citatea demersului analitic, cu inten�ia ferm� de a scoate patria din 
abuzuri retorice �i scopuri apologetice, pe care numero�i contemporani ai s�i le culti-
vau.5 În analiza sa profesorul Marica a încercat o important� delimitare conceptual� a 
patriei, ar�tând c� „determinarea categoriilor mai generale ale limbajului nostru, cum 
e �i ideea de patrie, e mai greu de f�cut decât e cazul la cele mai concrete �i mai pu�in 
cuprinz�toare. Dar ceea ce îngreuneaz� mai ales precizarea unor astfel de no�iuni nu 
e atât generalitatea lor, caracterul lor mai abstract, cât, dup� cum aminteam înainte, 
frecven�a întrebuin��rii lor, care l�rge�te �i �terge în acela�i timp sensul lor genuin pre-
cis, însu�ându-ne totodat� credin�a fals� c� tocmai pe acestea le cunoa�tem mai bine, 
când în fond lucrurile stau dimpotriv�, invers. în cazul special al ideii de patrie mai 
intervine ceva, care împiedic� poate cel mai mult cunoa�terea ei: ambian�a afectiv� în 
care plute�te de obiceiu”… Dar nu aceasta ar � p�catul cel mare, ci abuzul de retoric�, 
în scop apologetic, ce se face cu cuvântul nostru; mai precis: evocarea patriei in fraze 
ditirambice… �i totu�i acest cuvânt merit� o soart� mai bun�, �indc� e un cuvânt frumos 
atât prin sonoritatea lui cât prin ceea ce el poate de�tepta, – prin complexul de sim�iri, 
amintiri, idei – dac� ne d�m pu�in osteneala s�-1 analiz�m”.6

Preocup�rile despre patrie ale prof. G. Em. Marica au ap�rut într-o bro�ur� la 
Tipogra�a „Dacia Traian�”, din Sibiu, în 1942. Excep�ionalul text „Despre Patrie” a 
ap�rut, de asemenea, în primul num�r, pe anul 1942, al revistei Transilvania, Organ al 
Astrei. Reperele teoretice pe temeiul c�rora �i-a construit �i dezvoltat demersul „Despre 
Patriei” au fost: considera�iile despre patriotism ale lui Robert Micheles, unele teze so-
ciologice ale lui H. Bergson, sociologia lui Leopold von Wiese, distinc�ia operat� de G. 
Gurvitch între „con�tiin�a de stat” �i „con�tiin�a colectiv�”, precum �i unele re	ec�ii ale 
�losofului Dumitru D. Ro�ca.7 Concep�ia sa despre patrie, de�i este complex� �i nuan�at�, 
se înscrie în viziunea ra�ionalist�, considerat� cea mai confortabil� explica�ie în perioada 
interbelic�. Din punct de vedere metodologic prof. Marica a precizat diferen�a dintre 
patrie, ca realitate istoric� �i patrie ca reprezentare, idealitate. Sociologul a aderat la acea 
viziune, frecvent� în epoca sa, care sus�inea c� patria are o dimensiune antropologic� �i 
existen�ial�: „omul nu poate tr�i f�r� patrie. Ea e o categorie existen�ial� a spe�ei umane. 
Mai mult, se poate spune c� ea se g�se�te �i la animale”.8 

4 G. Em. Marica, „Despre patrie”, în Transilvania,. Revist� lunar� de cultur�, Organ al Astrei, 
an 73, nr. 1. Sibiu, 1942, pp. 1-17, 157-190. 

5 A. Negru, E. Pop, Fl. St�v�rache, Salánki Zoltán, S.G. Totelecan, op.cit., pp. 76-77. 
6 G. Em. Marica, op.cit., p. 1. 
7 A. Negru, E. Pop, Fl. St�v�rache, Salánki Zoltán, S.G. Totelecan, op.cit., p. 78. 
8 G. Em. Marica, op.cit., pp. 24, 27, 29. 
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G. Em. Marica a f�cut distinc�ie, în cadrul unit��ii sociale a patrieimai multe nivele 
de manifestare. Pornind de la distinc�ia f�cut� de L. von Wiese între comunitate �i 
societate, el vorbe�te despre o „patrie mic�”, identi�cat� cu c�minul �i satul, asocia-
�ii primare care îi ofer� individului prima experien�� de via�� organizat�, �i o „patrie 
mare”, secundar� în raport cu prima. Pe lâng� acest criteriu de factur� subiectiv�, el mai 
introduce �i un criteriu obiectiv, material, acela al m�rimii unit��ilor sociale, în func�ie 
de care el distinge între: 

1.  unitatea mic� �i omogen�: satul �i ora�ul; 
2.  unitatea social� mare �i eterogen�: regiunea, „�ara”; 
3.  unitatea total�: patria, statul.9

A�adar, prof. Marica a sus�inut c�, în mod esen�ial, nu exist� decât o singur�, ci mai 
multe patrii, precum patria local�, regiunea, generatoare de regionalism �i patria mare, 
aceasta din urm� �ind de�nit� o sum� a regiunilor. Dup� p�rerea sa, între regionalism 
�i patriotism ar � fost o permanent� controvers� istoric�, dovad� stând procesul con-
stituirii statelor na�ionale în secolul al XIX-lea state care au preferat centralizarea sub 
forma patriei mari. Acest proces de uni�care statal� n-a fost întotdeauna unul pa�nic, 
ci a cunoscut �i con	icte între „patria mare” �i „patriile locale”. Regionalismul, a�rm� 
el, r�mâne îns� dominant �i caracteristic pentru patria real�. Astfel, în spa�iul francez 
regionalismul este cel care d�, dup� p�rerea sa, culoare întregului.10

Sociologul clujean a acordat o mare aten�ie factorilor constitutivi ai patriotismului, 
ca reprezentare în cadrul con�tiin�elor individuale: reprezentare geogra�c�, economic� 
�i, mai ales istoric�. G. Em. Marica a subliniat c� patria are nevoie pentru a exista atât de 
factorii materiali, cât �i de cei ideali, dar „rolul constitutiv al acestor factori variaz� dup� 
oameni, locuri �i timpuri”.11 Dup� p�rerea sa, exist� o ierarhie, o prioritate a formelor 
de reprezentare ale patriei. În acest sens, prof Marica a subliniat c� Patria este posibil� 
f�r� componenta economic�, f�r� o baz� istoric�”, dar nu este posibil� f�r� componenta 
teritorial�. Importan�a acestor factori constitutivi ai patriotismului – geogra�c, econo-
mic, istoric �i psihosocial – a fost sintetizat� de c�tre G. Em. Marica astfel: „Absolut 
indispensabil e factorul geogra�c, teritorial. F�r� el nu sunt posibili nici ceilal�i factori: 
nici cel economic (ne tragem subzisten�a dintr-un loc), nici cel istoric (istoria se petrece 
�i ea pe un teritoriu �i pe el sunt marcate urmele anteceden�ilor no�tri) �i nici cel psiho-
sociologic (ne ata��m de un loc sau de oamenii de pe un loc, iar comunitatea de neam, 
limb�, religie, obiceiuri n-ar � posibil� f�r� acest fundament teritorial)”.12

Prima reprezentare a patriei este cea geogra�c�, spa�ial�, pentru c� patrie înseamn� 
mai întâi un spa�iu, un teritoriu, un „Land” în termen german: „�i mai bine se vede 
caracterul teritorial (al patriei – s.n.) la echivalentul s�u german Land, care înseamn� 

9 A. Negru, E. Pop, Fl. St�v�rache, Salánki Zoltán, S.G. Totelecan, op.cit., p. 81. 
10 G. Em. Marica, op.cit., p. 20. 
11 Ibidem, p. 16. 
12 Ibidem, p. 15. 
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atât �ar�, cât �i p�mânt”13. Termenul patrie are o sfer� larg�, mult mai larg� decît al 
unui teritoriu na�ional-statal, deoarece orice patrie aste leag�nul orginar al unui po-
por. Frontierele patriilor au fost fragile, �ind deseori mutilate de vicisitudinile istorice. 
Pierderea unei p�r�i sau regiuni din patrie atrage dup� sine necesitatea reîntregirii În 
acest sens, prof. Marica a discutat impotan�a componentei teritoriale, argumentând 
necesitatea reîntregirii „patriei române” în hotarele ei �re�ti �i legitime.14

O a doua reprezentare a patriei la care face referire G. Em. Marica este cea economi-
c�, deoarece ne tragem subzisten�a dintr-un loc. Dar, se poate spune c�, „nimic nu e mai 
str�in ideii de patrie ca aceea de câ�tig economic, de pia�� unde se pot face cele mai bune 
afaceri; sau, mai exact, nimic nu e mai str�in patriei ca reducerea ei la o simpl� catego-
rie economic�”.15 Patria nu poate � identi�cat� cu o perspectiv� utilitarist-economic�, 
sus�inea G. Em. Marica, iar oamenii de afaceri, bancherii, capitali�tii nu sunt purt�tori 
�i promotori ai patriotismului. Aceste elemente care alc�tuiesc „marea �nan��” au o 
tendin�� interna�ionalist�, întrucât marile averi au caracter transna�ional. Adev�rata 
categorie social�, purt�toarea unui „patriotism luminat”este, dup� opinia sa, ��r�nimea,, 
dar, mai ales, clasele de mijloc, mai exact: în p�tura cultivat�”. Cu alte cuvinte, sociologul 
clujean a schi�at straturile sociale ale patriotismului, sus�inând c� exist�: a) un patriotism 
al straturilor populare, cele care identi�c� patria cu locul natal, cu speci�cul autohton, 
conturat de cele mai multe ori în culoarea local� a hranei �i a ritualurilor cotidiene ale 
acesteia. b) patriotismul straturilor culte, care este, dup� p�rerea sa, de esen�� spiritual�. 
Dup� p�rerea sa ideea de patrie larg�, de �ar� este mult prea abstract�, pentru a putea � 
sesizat� u�or �i complet de mintea �i su	etul mai concret, cu un orizont mai circumscris 
al ��ranului.16 

Prof Marica a de�nit leg�tura profund� dintre patrie �i na�iune, c�ci, dincolo de dife-
ren�ele de comportament �i mentalitate ale celor dou� straturi principale ale societ��ilor, 
cel popular �i cel cult, împreun� alc�tuiesc na�iunea, iar „în determinarea ��rii, a patriei 
mari”, na�iunea „joac� rolul cel mai de seam�”. Dup� p�rerea prof. Marica patria are 
baz� geogra�co-economic�, iar na�iunea are baz� biologic�, patria e tr�it� su	ete�te, cu 
o profund� tonalitate incon�tient� �i emotiv�, în tr�irea na�iunii g�sim accente voluntare 
�i intelectuale mai puternice decât în cazul patriei. De aici �i caracterul mai static al celei 
din urm�, spre deosebire de na�iune care e mai dinamic�”. Sociologul a �inut s� preci-
zeze c� între patrie �i na�iune nu exist� delimit�ri rigide, c�: „o patrie �i o na�iune pot 
dep��i limitele unui stat, iar acesta poate cuprinde, la rândul s�u, mai multe na�iuni �i, 
în consecin��, mai multe structuri patriotice”. În privin�a raportului patrie-stat, G. Em. 
Marica a sus�inut faptul c� acestea sunt dou� categorii sociologice distincte: „Patria e o 
con�gura�ie psiho-social� cu baz� material�, o colectivitate natural� relativ neorganizat�, 
de aceea se spune despre ea c� e mai mult o atmosfer�, voind s� se indice prin aceasta 

13 Ibidem, p. 3
14 Ibidem. 
15 Ibidem, p. 5. 
16 Ibidem, p. 7. A. Negru, E. Pop, Fl. St�v�rache, Salánki Zoltán, S.G. Totelecan, op.cit., pp. 79-81. 
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caracterul pu�in organizat al vie�ii sociale patriotice. Statul e în schimb o colectivitate 
f�r� baz� natural�, dar cu o structur� social� extrem de organizat� �i institu�ionalizat�”. 
Statul reprezint�, în opinia lui G. Em. Marica, scheletul patriei �i al na�iunii. În sprijinul 
acestei a�rma�ii el aduce ca argument cazul Poloniei, care pân� la 1918 a fost pentru 
polonezi patrie, dar nu stat. Ocupat� de nazi�ti în 1939, Polonia a redevenit o patrie f�r� 
stat: „Disp�rând statul polonez, nu numai c� patria respectiv� a devenit iar��i slab�, 
r�mânând f�r� ap�rare, dar ea e amenin�at� chiar cu des�in�area”.17 

De�i factorul economic nu este îndeajuns de reprezentativ �i su�cient pentru a � 
constitutiv în mod esen�ial pentru patriotism, totu�i dimensiunea economic� nu trebuie 
neglijat�, pentru c�, avertizeaz� G. Em. Marica, sentimentul de apatriotism apare în 
special la categoriile sociale mai s�race �i mai neinstruite, c�rora le lipse�te sentimentul 
posesiunii asupra ceva.18

Cea de-a treia reprezentare �i cea mai important�, în viziunea prof. Marica, este 
componenta istoric�, deoarece istoria se petrece �i ea pe un teritoriu �i pe el sunt marcate 
urmele anteceden�ilor no�tri. Dup� p�rerea sa, factorul istoric a fost cel, prin intermediul 
c�ruia, con�tiin�ele individuale �i con�tiin�a colectiv� au identi�cat patria cu �inutul 
str�mo�ilor, generând astfel sentimentul comuniunii de teritoriu cu predecesorii, adic� 
cea se nume�te con�tiin�a patriotic�. Importan�a atribuit� factorului istoric, sus�ine so-
ciologul clujean, a fost difer� de la un popor la altul. Dup� p�rerea sa, factorul istoric 
aduce în discu�ie factorul identitar, individual �i colectiv: „Patria nu este îns� numai 
locul unde au tr�it str�mo�ii, unde tr�im �i ne place s� tr�im noi, dar ea e – last but not 
least – �i locul unde vor tr�i copiii no�tri. Aici rezid� una din explica�iile sacri�ciilor 
pe care le face o genera�ie pentru patria lor”.19 În viziunea prof. Marica, patria are o 
dimensiune identitar�, factorul identitar, �ind identi�cat în con�tiin�a continuit��ii �i 
succesiunii genera�iilor în acea�i patrie str�mo�easc�. Fiecare genera�ie a împ�rt��it în 
istorie aceea�i limb�, educa�ie, moravuri, via�� cotidian� �i tradi�ie, vie�uind în acela�i 
teritoriu sau vatr� istoric�. Cu o subtilitate remarcabil� sociologul clujean a explicat 
c� determina�ia istoric� a patriei o completeaz� pe cea geogra�co-economic�, dând, în 
acela�i timp, patriotismului o dimensiune mental�: idealitatea. 

Prof. Marica a ar�tat in	uen�a pe care o exercit� patriotismul asupra vie�ii culturale 
�i spirituale �i a analizat consecin�ele, uneori negative, ale manipul�rii patriotismului 
�i na�ionalismului, manipulare care atrag fenomene precum favoritismul, corup�ia sau 
radicalismul. Un alt fenomen negativ, dup� p�rerea sa, este cel al „monopoliz�rii” patri-
otismului, de c�tre o anumit� categorie de oameni, care se cred singurii patrio�i, ceilal�i 
care nu împ�rt��esc crezul lor �ind socoti�i ca apatrio�i sau chiar r�u patrio�i”.20 Dup� 
p�rerea sa „etica patriotismului”, are o dimensiune expansionist�, ilustrat� de revolu�ia 

17 G. Em. Marica, op.cit., pp. 22-23. A. Negru, E. Pop, Fl. St�v�rache, Salánki Zoltán, S.G. Totelecan, 
op.cit., pp. 81-82. 

18 Ibidem, pp. 78. 
19 G. Em. Marica, op.cit., pp. 13, 15. 
20 Ibidem, p. 30.
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francez�, bol�evism etc. �i una eroic�. Rtica patriotismului eroic s-a manifestat prin: 
con�tiin�a datoriei, spirit de disciplin�, iubirea compatrio�ilor, capacitatea sacri�ciului 
suprem. 

Atitudinea patriotic� se poate exprima prin câteva mijloace: 
1)  manifesta�iile, cortegiile patriotice, procesiunile, pelerinajele la obiective cu statut 

de simbol, muzica patriotic�, adic� mijloace care urm�resc un efect imediat �i 
puternic, dar de durat� scurt�; 

2)  discursurile patriotice, materialele de propagand�, adic� mijloace care promo-
veaz� patriotismul, cu o in	uen�� mai pu�in vizibil�, dar mai durabil�; 

3)  mi�c�ri �i asocia�ii patriotice, adic� mijloace de ordin institu�ional, caracterizate 
prin continuitate; �i 

4)  mijloace care cultiv� �i adâncesc factorii constitutivi ai oric�rei na�iuni: mândria 
de ras�, promovarea limbii �i a religiei na�ionale, evocarea trecutului comun, 
exaltarea realiz�rilor de cultur� �i civiliza�ie, eviden�ierea idealului �i a misiunii 
unui anumit popor.21

Despre patrie reprezint� o analiz� sociologic� prin care George Em. Marica s-a dovedit 
un cercet�tor erudit, interesat de complexitatea realit��ii sociale. Acesta a demonstrat, 
printr-o logic� sociologic� conving�toare, locul ce i se cuvine patriei �i patriotismului, atât 
în dimensiunea social� a realit��ii, cât �i în dimensiunea valoric� a mentalit��ilor sociale. 

Prof. George Em. Marica
�i de� nirea sociologic� a Patriei

Rezumat. Despre patrie reprezint� o analiz� sociologic� prin care George Em. Marica s-a dovedit un 
cercet�tor erudit, interesat de complexitatea realit��ii sociale. George Em. Marica (1904 -1982) a fost profesor 
de sociologie la Universitatea”Regele Ferdinand I” �i apoi cercet�tor la Sectorul de � loso� e �i sociologie al 
Filialei Cluj a Academiei Române. Sociologul universitar clujean a fost unul dintre remarcabilii reprezentan�i 
ai „sociologiei de catedr�”,la Facultatea de Litere �i Filozo� e a Universit��ii din Cluj. 

Sociologul clujean a avut meritul de a demonstra, printr-o logic� sociologic� conving�toare, locul ce i 
se cuvine patriei �i patriotismului, atât în dimensiunea social� a realit��ii, cât �i în dimensiunea valoric� a 
mentalit��ii colective. Acesta a pledat pentru �tiin�i� citatea demersului analitic, cu inten�ia ferm� de a scoate 
patriadin abuzuri retorice, scopuri apologetice, fraze ditirambice, declara�ii emfatice �i grandilocvente, din 
„formele sfor�itoare”, pe care numero�i contemporani ai s�i le cultivau, uneori, cu ostenta�ie �i agresivitate. 

Sociologul clujean a acordat o mare aten�ie factorilor constitutivi ai patriotismului, ca reprezentare în cadrul 
con�tiin�elor individuale: reprezentare geogra� c�, economic� �i, mai ales istoric�. Dup� p�rerea sa, exist� o 
ierarhie, o prioritate a formelor de reprezentare ale patriei. În acest sens, prof Marica a subliniat c� Patria este 
posibil� f�r� componenta economic�, f�r� o baz� istoric�”, dar nu este posibil� f�r� componenta teritorial�. 
Cu o subtilitate remarcabil� sociologul clujean a explicat c� factorul istoric al patriei îl completeaz� pe cel 
geogra� co-economic, dând, în acela�i timp, patriotismului o dimensiune mental�: idealitatea. 

Cuvinte cheie: sociologia clujean�, George Em. Marica, teritoriu, patrie, patriotism, na�iune, na�ionalism, 
stat. 

21 Ibidem,p. 84. A. Negru, E. Pop, Fl. St�v�rache, Salánki Zoltán, S.G. Totelecan, op.cit., pp. 83-85. 
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Le professeur George Em. Marica
et la dé� nition sociologique de la Patrie

Résumé. Despre patrie (le titre en français, « À propos de la patrie ») représente une analyse sociologique 
où George Em. Marica s’est révélé être un érudit intéressé par la complexité de la réalité sociale. George Em. 
Marica (1904-1982) a été professeur de sociologie à l’Université « Le roi Ferdinand I », et après chercheur 
au Département de philosophie et sociologie à la Filiale de Cluj de l’Académie roumaine. Le sociologue uni-
versitaire de Cluj a été l’un des représentants remarquables de la « sociologie de la chaise » à la Faculté de 
Lettres et Philosophie de l’Université de Cluj. 

Le sociologue de Cluj a eu le mérite de démontrer, par une logique sociologique convaincante, la place 
que la patrie et le patriotisme méritaient, concernant la dimension sociale de la réalité, ainsi que la dimension 
de la valeur de la mentalité collective. Il a soutenu le caractère scienti� que de l’approche analytique, ayant 
l’intention ferme de retirer la patrie des abus rhétoriques, des buts apologétiques, des phrases dithyrambiques, 
des déclarations emphatiques et grandiloquents, des « formes qui reni	 ent » que beaucoup de ses contem-
porains les cultivaient parfois avec ostentation et agression. 

Le sociologue de Cluj a donné une grande attention aux facteurs constitutifs du patriotisme, comme 
représentation dans le cadre des consciences individuelles: une représentation géographique, économique 
et, surtout historique. À son avis, il y a une hiérarchie, une priorité des formes de représentation de la patrie. 
À cet égard, le professeur Marica a dit que la Patrie est possible sans la composante économique, sans une 
base historique, mais il n’est pas possible sans la composante territoriale. Avec une subtilité remarquable 
le sociologue de Cluj a expliqué que facteur historique de la patrie complète celui qui est géographique et 
économique, donnant dans le même temps, au patriotisme une dimension mentale: l’idéalité. 

Mots-clés: la sociologie de Cluj, George Em. Marica, territoire, patrie, patriotisme, nation, nationalisme, 
état. 


