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„Pe culmea cea mai naltă a munţilor Carpaţi se întinde o 

ţară mândră şi binecuvântată între toate ţările semănate de 

Domnul pre pământ. Ea seamănă a fi un măreţ şi întins 

palat, capodoperă de arhitectură, unde sunt adunate şi 

aşezate cu măiestrie toate frumuseţile naturale ce 

împodobesc celelalte ţinuturi ale Europei, pe care ea cu 

plăcere ni le aduce aminte. Un brâu de munţi ocolesc, 

precum zidul o cetate, toată această ţară, şi dintr-însul, ici-

colea, se desface, întinzându-se până în centrul ei, ca nişte 

valuri proptitoare, mai multe ziduri de dealuri nalte şi 

frumoase, măreţe pedestaluri înverzite, care varsă urnele 

lor de zăpadă peste văi şi peste lunci. Ori încotro te-i uita, 

vezi colori felurite ca un întins curcubeu, şi tabloul cel mai 

încântător farmecă vederea. Stânci prăpăstioase, munţi 

uriaşi, a căror vârfuri mângâie norii, păduri întunecoase, 

lunci înverzite, livezi mirositoare, văi răcoroase, gârle a 

căror limpede apă lin curge printre câmpiile înflorite, 

pâraie repezi, care mugind groaznic se prăvălesc în 

cataracte printre acele ameninţătoare stânci de piatră, 

care plac vederii şi o spăimântează totdeodată. Apoi, în tot 

locul, dai de râuri mari, cu nume armonioase, a căror unde 

port aurul.” 

                                            (Nicolae Bălcescu, Românii 

supt Mihai-Voievod Viteazul, 1852) 
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România este patria noastră şi a tuturor românilor. 
E România celor de demult şi-a celor de mai apoi 

E patria celor dispăruţi şi a celor ce va să vie. 
Barbu Ştefănescu Delavrancea 
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Acest volum fiicelor mele,  
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Volumul profesorilor mei, tuturor colegilor militari cu care, 
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PREFAŢĂ 

 

Constantin Avădanei este cuprins de o mare 

cantitate de visare, crezând cu înflăcărare într-un ideal, care 

tinde să se dilueze sau să capete alte dimensiuni. Este vorba 

de încrederea în necesitatea conjugării superlative a 

sentimentului patriotic, în faţa căruia, la orice pomenire, îi 

vine a sta în genunchi, ca semn de respect şi omagiere 

pentru eroii neamului şi faptele lor de vitejie. Nimeni nu 

osteneşte de glorie, iar gloria câştigată prin vărsare de sânge 

pentru cel mai înălţător ideal are aură veşnică. Acest 

sentiment i s-a întins în suflet ca o iederă, putând spune că 

respiră iubire faţă de patrie, că există o superbă nebunie 

frumoasă şi admirabilă în aleanurile sale, iar inima îi este 

mobilată cu dragoste deplină pentru patria noastră, 

România. 

Constantin Avădanei îşi are originea în Fântâna-

Mare a Sucevei, acolo unde parcă Dumnezeu a semănat cu 

voia Sa însemne de genialitate. A dobândit preţioase 

sentimente patriotice prin moştenire, pe care le-a adâncit 

printr-o configurare explicită de sentimente şi gânduri 

bărbătoase, adăstate în cariera sa de militar. Om distins, cu 

un suflet înflăcărat, cu ţinută intelectuală şi prestanţă 

sentimentală, Constantin Avădanei şi-a regăsit cadenţa 

traiului tihnit prin asumarea unui ideal de viaţă înălţător: 

iubirea pentru patrie, pentru România. S-a îmbrăţişat 

îngenunchind cu patria sa, lacrimile li s-au nuntit într-o 

putere sufletească, capabilă să-i ierte alte pasiuni familiale 

ori sufleteşti. El pune suficientă sentimentalitate în pasiunea 

sa, dându-i nobleţe şi un aer de princialitate. Mutaţia 

valorică determinată de năzuinţa spre globalizarea mondială 

nu i-a afectat credinţa şi nu i-a îngheţat entuziasmul. Are 

inima ca o icoană, cu care cuprinde întregul spaţiu 
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românesc, cu oamenii săi, cu peisajul său, cu istoria sa 

glorioasă, cu evenimentele eroice şi cu cei care ştiu 

reprezenta patriotismul în artă, mărturisind lumii că suntem 

demni şi aspiranţi la glorie prin chiar această dragoste faţă 

de patria noastră. În textul său, prin fiecare cuvânt, se 

scurge acest sentiment înălţător, care irupe, ca un fluviu 

catifelat, în cascade afective şi pline de farmec. Emoţiile 

sale patriotice devin o stare de viaţă trăită. Constantin 

Avădanei scrie această carte ca să reconstruiască ideea de 

patriotism şi să se construiască pe sine. Este proba sa de 

devotament pentru o idee, care-i întreţine tonusului de viaţă 

şi fericirea credinţei într-un ideal. O asemenea trăire elevată 

îl determină să caute locuri unde emoţia devine stare de 

viaţă, decantată subtil în comportamente modelatoare. 

Tinerii au nevoie de exerciţiul admiraţiei, iar idealul de 

viaţă a lui Constantin Avădanei devine un model 

existenţial, demn şi curat ca apa cea pură ce se scurge din 

izvorul obârşiei sale. 

 

Prof. univ. dr. Anton ILICA 
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ARGUMENT 

 

Ca militar de carieră, cu studii doctorale şi 

experienţă universitară, mi-am format convingerea că, în 

zilele noastre, sentimentul patriotic şi-a diluat reprezentarea 

în rândul comunităţilor. Sub exerciţiul europenizării şi al 

globalizării, patriotism a ajuns să fie receptat desuet, iar 

deschiderea ţării noastre spre alte spaţii culturale, turistice 

şi de viaţă civică a determinat un puternic proces de 

emigraţie şi de răspândire a sentimentelor de toleranţă faţă 

de ceilalţi şi de celelalte popoare. Mai mult, relaţii cu 

vecinii, adeseori tensionate din pricina conflictelor istorice 

au început să capete ponderaţie şi mai intensă îngăduinţă. 

Mai există un fenomen, care împiedică afirmarea plenară a 

dragostei faţă de patria noastră, România. În şcoli, nu există 

activităţi educative de popularizare a evenimentelor istorice 

şi de mobilizare a conştiinţelor pentru iubirea patriei, a 

însemnelor naţionale şi a creativităţii acestui popor. 

Dispariţia organizaţiilor de copii şi tineret din şcoli şi 

neînlocuirea acestora cu alte formule care să suplinească 

educaţia patriotică a tinerilor a dus la formarea de 

personalităţi cărora le lipseşte suficientă dragoste pentru 

realizările ştiinţifice, culturale şi sociale ale poporului 

român. S-ar mai putea vorbi şi de un sentiment de saturaţie, 

întreţinut forţat mult timp, inclusiv pervertirea patriotismului 

într-un fals sentiment, fiind confundată patria cu partidul. 

Aceste cauze m-au determinat să mă implic în fel de 

fel de activităţi cu nuanţă patriotică, motivată de numirea 

mea în funcţia de preşedinte al Grupului de iniţiativă 

privind sărbătorirea centenarului Marii Uniri de la Alba 

Iulia din 2018. Acestea laolaltă mi-au creat convingerea că 

este nevoie de implicarea adulţilor şi a cetăţenilor 

înzestraţi cu spirit patriotic de a concepe activităţi de 
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omagiere a eroilor, de sărbătorire a evenimentelor 

glorioase din istoria patriei, de răspândire a spiritului de 

creativitate, dovedit de poporul nostru de-a lungul istoriei. 

Acesta a fost motivul elaborării acestei cărţi, adresată, în 

special, tineretului. El trebuie să ştie ce este patriotismul, 

ce satisfacţii personale şi colective induce acest sentiment, 

modul în care patriotismul s-a constituit şi a fost 

reprezentat prin activitatea scriitorilor, oamenilor de 

ştiinţă, a demnitarilor, a armatei şi a fiecărui cetăţean 

român în parte. Patriotismul trebuie să devină o 

componentă a personalităţii şi nu doar o sclipire de 

moment în sărbătorirea publică a unor evenimente 

însufleţitoare. Am elaborat această carte cu convingerea că 

patriotismul este o stare de fapt şi că înmănunchează suma 

vieţii noastre civice, istorice, culturale, sociale. Fiecare 

cetăţean român are nevoie de construirea sentimentului de 

identitate naţională, care să-l facă mândru că este român şi 

trăieşte în această ţară, numită atât de frumos, ROMÂNIA. 

 

colonel (r) dr. ing. Constantin AVĂDANEI 
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Capitolul I. 

PATRIOTISM: 

CONCEPT ŞI EXPRESIE SIMBOLICĂ 
 

I. 1. Cuvânt, noţiune, concept 

 

La început a fost mama, care mi-a dat viaţă. Apoi 

m-a ocrotit, m-a legănat, m-a urmărit cum cresc şi cum fac 

primii paşi în mers şi în viaţă, a auzit primul cuvânt pe care 

l-am rostit, MAMA. M-a învăţat şi am simţit ce este 

dragostea de mamă
1
. 

Pe măsură ce creşteam, mama şi tata au clădit în 

sufletul meu zestrea necesară de cunoştinţe, de educaţie şi 

m-au făcut să simt căldura sufletească a lor, a familiei, 

pentru ca apoi gândirea mea să zboare spre alte zări de 

cunoaştere, de căutare a răspunsurilor la multe întrebări 

legate de popor, patrie, patriotism. 

La ceas de seară sau cu alte prilejuri, tatăl meu îmi 

povestea multe istorioare legate de întâmplări şi suferinţe 

ale familiei, ale bunicilor şi străbunicilor mei în viaţa de zi 

cu zi. În anul 1917, mărturiseşte tata: „Am rămas orfan la 

vârsta de 4 ani neîmpliniţi, tatăl său căzând în luptele de la 

Mărăşeşti. Mereu o întrebam pe mama, adică pe bunica ta, 

unde este tatăl, de ce nu se mai întoarce?”. Iar mama lui îi 

spunea că s-a dus să apere ţara, să apere familia lui, să 

apere pământul din care se hrăneşte familia.  

Prin măiestria relatării acestor istorioare, tatăl meu a 

reuşit să suprapună în sufletul meu, în gândirea şi 

convingerile mele, cele două planuri: dragostea de mamă şi 

dragostea de patrie, de popor. Acesta a dobândit în anii 

tinereţii o bogată cultură generală, pe vremea când a urmat 

cursurile Liceului „Nicu Gane” din Fălticeni. Mai mult, a 

                                                            
1 Constantin Avădanei, Patriotismul, Apel la conștiință, manuscris. 
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trăit şi experienţa anilor de război, 1941-1944, participând 

la campaniile militare din regiunea Odessa. Şi-a dorit foarte 

mult ca unul dintre cei cinci copii ai familiei să urmeze 

cariera militară, deoarece el nu a reuşit să îmbrăţişeze 

cariera armelor din cauza unor condiţii obiective. 

 

*** 

 

Anul 1972, după absolvirea Liceului Teoretic Nr. 2 

din Fălticeni, mă găsea în faţa unei opţiuni curajoase, să 

urmez cariera militară. Am candidat şi am reuşit în vara 

acestui an la concursul de admitere în Academia Tehnică 

Militară. 

Aici, am cunoscut pe lângă pregătirea tehnică de 

specialitate şi adevărata viaţă de militar, cu mari 

responsabilităţi asumate prin jurământul faţă de ţară, faţă de 

popor. Aici, am aprofundat cunoştinţele de istorie a 

poporului român, am înţeles pe deplin ce înseamnă patrie, 

patriotism, determinând şi sedimentarea unor convingeri 

ireversibile faţă de cinstirea eroilor neamului, care s-au 

jertfit pentru a reface unitatea românilor şi a crea o ţară 

numită România Mare. 

Anii au trecut, am încheiat o cariera militară 

completă şi strălucită, derulată în industria de tehnică 

militară şi am păşit în anii de pensie pe culoarul mişcărilor 

cultural-patriotice din Alba Iulia. Ne-am regăsit aici ca 

rezervişti militari, membri ai unor asociaţii cultural-

patriotice: cultul eroilor, veterani de război, Despărţământul 

ASTRA Alba, Asociaţia foştilor deţinuţi politic, Societatea 

Avram Iancu, comunitatea pensionarilor etc. 

Am pătruns, încet, încet în atmosfera dezbaterilor 

privind rolul şi locul acestor organizaţii în societatea civilă, 

am cunoscut obiectivele şi acţiunile ce trebuiau desfăşurate 
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cu ocazia unor evenimente cu caracter istoric, cultural-

patriotice. 

Fiecare participare a mea la evenimentele 

importante, de comemorare a eroilor neamului românesc, a 

figurilor distincte din cultura şi istoria noastră îmi oferea 

prilejul să caut răspuns la o întrebare mereu actuală: ce este 

patriotismul?” 

 

*** 

 

CE ESTE PATRIOTISMUL? Definiţia patrio-

tismului din slovele cărţilor nu este suficientă pentru a 

exprima modul de manifestare a noastră în prezent: 

sentiment de dragoste şi devotament faţă de patrie şi de 

popor, statornicit în decursul istoriei. 

Am simţit şi am văzut că manifestările aniversare 

generează o stare de mare efervescenţă, un freamăt lent care 

evoluează de la suprafaţă spre adâncimi, se amplifică la 

momentele ceremoniilor, pentru ca apoi să se diminueze 

până la dispariţia din inimile noastre, lăsând în urmă semne 

difuze în lumea trăirilor şi ideilor participanţilor. Este de 

fapt un proces magistral, nebănuit de profund, în mintea 

omenească: arderea eternităţii în clipa efemeră. 

 Această stare pe care ne-o conferă sentimentul 

patriotic este valoroasă, dar nu şi suficientă. Ea trebuie să se 

bazeze întotdeauna pe cunoaşterea adevărului, să se 

transforme în înţelepciunea de a adăuga în viitor noi şi noi 

demersuri autentice, permanente despre cunoaşterea istoriei 

milenare ale poporului. Este necesară o alimentare 

permanentă a acestei stări numită patriotism, menţinându-se 

ca un vector axiologic orientativ al personalităţii indi-

viduale, de grup sau social. 

Formarea şi dezvoltarea sentimentului patriotic sunt 

demersuri fundamentale, necesare în educaţia tinerei 
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generaţii, care trebuie să-l preia şi să-l transmită mai 

departe nealterat, generaţiilor viitoare. 

Dar, educarea şi formarea tinerelor generaţii nu 

trebuie lăsate numai pe seama profesorilor în şcoli şi 

universităţi, ci este o responsabilitate şi a noastră, a celor 

care au trecut prin viaţă, au dobândit suficiente cunoştinţe şi 

convingeri despre cultura şi civilizaţia poporului român. 

Suntem constituiţi în fel de fel de asociaţii cultural-

patriotice, cu statut şi cu proiecte direcţionate spre această 

temă a patriotismului. 

Nu sunt necesare numai cunoştinţele despre cultura 

şi civilizaţia unui popor, ci acestea trebuie completate cu 

înţelegerea contextului în care putem acţiona, ca formatori 

de opinii şi convingeri în societatea civilă. 

Întotdeauna demersurile noastre trebuie raportate la 

popor, la valorile fundamentale ale culturii şi civilizaţiei 

naţiunii române. Orice rătăcire de la direcţia corectă de 

acţiune, va dezvolta tendinţe de egoism, de superficialitate, 

de formare a imaginii personale false de bun patriot, de 

creare a unor tendinţe centrifuge în cadrul acestor 

organizaţii, care duc în final la dezmembrare. 

Trăind în această lume şi acumulând suficientă 

experienţă putem concluziona că societatea globală actuală 

nu acceptă sintagma „sentiment patriotic” în viaţa socială, 

educaţie şi cercetare. 

Se constată că uneori sintagma „sentiment patriotic” 

nici nu este dorită. Există abordări care încearcă să lovească 

profund în fibra naţională, să o ridiculizeze şi să o 

substituie cu tendinţe aşa-zis integratoare. Promotorii 

acestor idei insistă ca în loc de sentiment patriotic să se 

folosească elementul universal numit civism, care ar 

înlătura raportarea la valorile naţionale, asigurând o 

integrare europeană fără elemente de specificitate. 
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Oare cum se poate asigura un bun echilibru între 

naţional şi universal, când se vrea înlăturarea naţionalului? 

Formarea sentimentului patriotic este un proces 

complex, de lungă durată, în care educaţia joacă un rol 

fundamental, cu o aplecare profundă asupra cunoaşterii 

istoriei milenare a poporului român. 

Suntem oarecum stânjeniţi de trecutul nostru preţios 

pentru că vrem atât de mult să fim acceptaţi în prezentul 

comun european, să devenim membri ai acestei familii de 

popoare. De fapt, noi românii suntem efectiv o parte a 

Europei prin cultura, istoria, religia şi realizările noastre 

valoroase, care ne fac unici şi preţuiţi: Eminescu, 

Constantin Brâncuşi, George Enescu, Gheorghe Ţiţeica, 

Aurel Vlaicu, Lucian Blaga, Petre Ţuţea, Ion Barbu, dar şi 

prin dansurile noastre populare, port şi limbă. 

În acest context nu se poate trece cu vederea peste 

un alt factor perturbator în formarea şi dezvoltarea 

sentimentului patriotic: desfiinţarea stagiului militar 

obligatoriu. Tinerii aflaţi în formare ca cetăţeni şi buni 

patrioţi sunt lipsiţi astfel de exerciţiul rigorii şi al abnegaţiei 

faţă de culorile patriei, de exersarea unor minime sacrificii 

personale în faţa unor valori naţionale. 

Deşi toate acestea par piese disparate, iar analizate 

separat nu ne spun mare lucru, la nivel macro-social ele se 

coagulează şi indică un timp al dezmembrării şi 

dezarticulării noastre în raport cu valorile specifice 

naţionale şi arată că suntem pe cale să ne pierdem (lent şi 

pe nesimţite) fiinţa naţională. 

În Anul Centenarului Marii Uniri, când emoţiile 

legate de patriotism s-au amplificat, Grupul de Iniţiativă 

„Centenar – Marea Unire – Alba Iulia – 2018” a întocmit 

un Program adecvat de organizare şi participare la ample 

manifestări cultural-patriotice, în ţară şi în străinătate. S-au 
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căutat soluţiile cele mai raţionale de acţiune, de antrenare a 

unui număr de participanţi, de toate vârstele. 

Mesajul nostru a fost bine recepţionat, atât de tineri 

cât şi de persoane în vârstă, cu profesii şi nivel de cultură 

diferite, şi care a avut drept rol de a cunoaşte istoria 

milenară a românilor, de a păstra şi conserva fiinţa noastră 

naţională şi de o transfera nealterată generaţiilor viitoare. 

Avem nevoie de un tineret cu rădăcini autentice în fibra 

românească, care să le cunoască şi apoi să le preţuiască. 

Facem apel la educaţie, care este drumul salvator 

către păstrarea fiinţei naţionale, o educaţie făcută cu suflet 

şi pentru suflet, responsabilitate care cade pe seama 

generaţiilor adulte. Părinţi, bunici, profesori, fraţi care ştiu 

şi simt româneşte trebuie să transmită ştiinţa, dar mai ales 

trăirea lor mai departe, pentru respectul valorilor naţionale 

în deplin echilibru cu preţuirea valorilor universale. 

Cu o asemenea încărcătură de înalte sentimente şi 

emoţii patriotice şi cu o responsabilitate majoră faţă de 

valorile civilizaţiei româneşti, am plecat în Anul Centenar 

pe drumul înfăptuirii Programului de activităţi cultural-

patriotice, desfăşurate în ţară şi peste hotare. 

Am resimţit o nevoie afectivă de a scrie o carte 

despre „patriotism”, un sentiment tulburător, pe care, 

speram, ar trebui să se clădească întreaga personalitate a 

fiecărui cetăţean român. Iubirea faţă de părinţi, faţă de casa 

natală, faţă de împrejurimile copilăriei, faţă de ţinutul de 

care aparţii şi apoi de ţara care te ocroteşte şi a cărei limbă 

o vorbeşti, impregnată de cultura, civilizaţia şi tradiţiile 

înaintaşilor tăi, deci iubirea derivă din respectul pentru 

înaintaşii tăi. Această iubire, astfel gradată – casă, sat, ţinut, 

spaţiu geografic şi ţară – e parte componentă a 

personalităţii tuturor oamenilor, care poartă numele de 

cetăţean român, fie că poartă numele de Ion sau Gheorghe, 

Florica sau Ileana, Mihai ori Ştefan, Sofia sau Ruxandra. 
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Întreaga istorie, colorată cu multe jertfe de sânge, a cărei 

temelie este zidită din oasele eroilor, cunoscuţi sau 

necunoscuţi, şi din sufletele pierdute sub săbii sau gloanţe, 

foc sau otravă, ură şi agresivitate ale atâtor duşmani care au 

râvnit la bogăţiile naturale atât de frumos descrise de 

istoricul paşoptist, Nicolae Bălcescu în Ardealul, întâiul 

capitol al cărţii sale Românii supt Mihai-Voievod 

Viteazul. Purtaţi cu gândul la istoria noastră, mai cunoscută 

nouă de la Burebista şi Decebal până astăzi, apărarea 

acestui teritoriu de către acest popor, aşezat aici pe culmile 

Carpaţilor şi mărginiţi de apele învolburate ale Dunării a 

necesitat sacrificii enorme. Mergeţi prin ţară, dragi tineri, şi 

vă puteţi minuna de mulţimea monumentelor istorice, sub 

care zac oameni, numiţi eroi şi martiri, de cimitire, de 

Castele şi Biserici voievodale etc.! Peste tot sunt însemne 

ale sacrificiului, iar iarba ori copacii, pajiştile ori pădurile, 

poartă în seva lor urme simbolice ale sângelui vărsat de 

înaintaţii noştri pentru apărarea pământului nostru 

strămoşesc. Ei, morţii din tranşee, provoacă o chemare la 

respect şi preţuire, căci viaţa (mai) tihnită de astăzi se 

datoreşte deopotrivă lor, eroilor care ne-a apărat glia 

românească. Iar acest sentiment de dragoste faţă de ei se 

extinde asupra acestui pământ, acestor frumuseţi ale 

teritoriului dintre graniţele româneşti.  

Când formăm tânăra generaţie ca personalităţi 

depline în şcoli, universităţi, armată, în societate, se 

conjugă un mănunchi de calităţi şi sentimente, cum ar fi: 

dragoste faţă de cultura şi civilizaţia românească, faţă de 

oamenii lumii, faţă de spaţiul în care locuim, faţă de fiinţele 

vii, faţă de credinţa noastră creştină, faţă de propria noastră 

devenire întru fericire. Iubirea este un sentiment nobil, cel 

care animă relaţiile de bunătate şi respect dintre oameni, 

dintre oameni şi lucruri sau fiinţe necuvântătoare, toate date 

de Dumnezeu să ne însoţească viaţa. Dintre toate acestea, 
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iubirea faţă de patria ta este cea care ne întreţine onoarea în 

faţa însemnelor naţionale (drapel, imn naţional, stema 

simbolică, cultura şi civilizaţia românească). Iubirea faţă de 

patrie poartă numele de PATRIOTISM. Iată cum denumesc 

dicţionarele acest înălţător sentiment uman:  

„Patriotismul (din latină patria: tărâm părintesc, 

tărâm al taţilor, originea greacă denumea iniţial linia de 

filiaţie paternă) se înţelege ca iubirea pentru o ţară şi 

pentru locuitorii ei sau ca promovarea unui neam printre 

celelalte şi nu trebuie confundat cu xenofobia: preferinţa 

exclusivă pentru un singur neam, însoţită de 

marginalizarea minorităţilor şi de ostilitate faţă de 

străinătate.”
2
 

„Prin patriotism se defineşte legătura emoţională 

faţă de o ţară şi de o naţiune din motive etnice, politice, 

culturale sau de altă natură.”
3
 

Explicarea conceptului „patriotism”, după DEX 

wiki, are în vedere „o legătură emoţională”, aşa cum ar 

exista între tată (lat. pater) şi fiu, dar că aici este vorba de 

legătura afectivă dintre om şi grupul social, care poartă 

numele de „ţară” sau „naţiune”. Spre a fi mai lesne înţeles, 

acelaşi DEX Wiki, aduce câteva completări, din istoricul 

Nicolae Iorga, filosoful Vasile Conta, Mihai C. Băcescu:  

„…un patriot, susţine N. Iorga, se recunoaşte prin 

faptul că iubeşte, respectă şi caută să adune şi să 

îmbunătăţească tărâmurile şi oamenii”. 

„…a fi patriot înseamnă, spune filosoful Vasile 

Conta, a fi cinstit, a avea conştiinţa curată şi o inteligenţă 

vie, a avea un arbitraj filosofic pentru compatrioţii tăi; în 

fine, un criteriu, din care să reiasă principiul că viaţa ta 

aparţine tuturor şi că tu nu eşti decât un luptător într-un 

război care tinde spre fericirea şi gloria ţării tale”…  

                                                            
2 https://ro.wikipedia.org/wiki/Patriotism (accesat 3 feb. 2020). 
3 Ibidem. 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Limba_latin%C4%83
https://ro.wikipedia.org/wiki/Xenofobie
https://ro.wikipedia.org/wiki/Afectivitate
https://ro.wikipedia.org/wiki/%C8%9Aar%C4%83
https://ro.wikipedia.org/wiki/Na%C8%9Biune
https://ro.wikipedia.org/wiki/Grup_etnic
https://ro.wikipedia.org/wiki/Politic%C4%83
https://ro.wikipedia.org/wiki/Cultur%C4%83
https://ro.wikipedia.org/wiki/Filosofie
https://ro.wikipedia.org/wiki/Patriotism
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…„o patrie iubită, afirmă Mihai C. Băcescu, se 

recunoaşte din prima vedere fiindcă este o patrie curată, 

nepoluată, care arată frumos şi primitor, indiferent că-i 

săracă sau bogată, că în ea auzim o singură limbă sau mai 

multe”. 

Epoca istorică postpaşoptistă, cu naşterea unei 

literaturi reprezentative şi naţionale, a întreţinut sufletul 

multor scriitori să definească sentimentul patriotic.  

Poetul Eminescu are cuvinte înălţătoare despre 

patriotism, după cum rezultă din montajul de mai jos:  

 

 
 

Iată ce afirmă scriitorul Alexandru Vlahuţă, în 

cartea „România pitorească”:  

„Într-o ţară aşa de frumoasă, cu un trecut aşa de 

glorios, în mijlocul unui popor atât de deştept, cum să nu 

fie o adevărată religie iubirea de patrie şi cum să nu-ţi 

ridici fruntea, ca falnicii strămoşi de odinioară, mândru că 

poţi spune: „Sunt român!”. 

Dar, despre opinia scriitorilor faţă de acest onest 

sentiment vom scrie într-un capitol separat. Totuşi nu ne 

putem opinti în entuziasmul unor scriitori, cum ar fi Barbu 

Ştefănescu Delavrancea, autorul dramei Apus de soare, 

dedicată domnitorului Ştefan cel Mare. Dramaturgul scrie 

un eseu intitulat Patrie şi patriotism din care extragem 

următorul citat spre reprezentare: 
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„Patria este înlăuntrul nostru şi o ducem cu noi 

peste ţări şi mări, şi numai când suntem departe şi în 

singurătate, ne trec fiorii amintindu-ne de unde ne-am rupt, 

şi nu găsim mângâiere decât în restrişte şi în lacrimi.”  

Patria nu e pământul pe care trăim din întâmplare, 

ci e pământul plămădit cu sângele şi întărit cu oasele 

înaintaşilor noştri. Când pomenim de Călugăreni, Rovine, 

sau Valea-Albă, ne cutremurăm, uităm de noi, şi nu trăim 

decât în aceia care au fost odinioară ostaşi, căpitani şi 

voievozi! Un fulger de închipuire pe dinaintea ochilor, şi ne 

simţim aievea în rândul plăieşilor, în fruntea ostaşilor, cu 

barda, cu ghioaga, cu buzduganul, sporind şirurile eroilor 

care ne-au apărat ţările noastre, iluzia se revarsă asupra 

zilei de astăzi. Şi simţim cum cresc batalioanele de piota, 

escadroanele de călăraşi şi roşiori, înmulţindu-se cu 

voinici uscaţi, pletoşi, cu iţari şi cu sarici în spinare. Visul 

acesta dispare. Şi bucuroşi, primim constatările realităţii: 

generaţiile ies una din alta şi se duc pe rând, numai 

obârşia sta pe lume ca o matcă fără sfârşit! 

Patria nu vine de la pământ, nici din vreo lucrare a 

câmpului, nici din vreo abstracţiune, ci dintr-o noţiune 

concretă, de la pater, de la patres, din părinţi, moşi şi 

strămoşi. Părinţii, moşii şi strămoşii ne sunt patria 

noastră; ei cari au vorbit aceeaşi limbă, care au avut 

acelaşi dor, aceleaşi suferinţe, aspiraţiuni, sunt adevărata 

noastră patrie! 

De aceea, patriotismul este simţământul activ şi 

covârşitor al generaţiilor actuale care binecuvântează 

părinţii, moşii şi strămoşii, mai mult ca pe ele, adeseori 

învrăjbite în vrăjmăşii, dar totdeauna unite în amintirea 

celor din trecut.”(1915)
4
. 

                                                            
4 Barbu Ștefănescu-Delavrancea, Discursuri, București, ESPLA, 1970, 

p. 233. 



29 

Poetul Alecu Russo, ideologul momentului 

paşoptist din evoluţia evenimentelor istorice, prieten cu 

Vasile Alecsandri, a scris un superb poem patriotic, intitulat 

CÂNTAREA ROMÂNIEI (1846), în 65 de versete. Prin 

interogaţii scurte şi explicative, autorul evidenţiază 

necesitatea exprimării sentimentelor patriotice de iubire faţă 

de România, menţionând că denumirea ţării în titlu 

anticipează numele ce-l va primi Principatele, adică 

România. Ideile revoluţionare ale momentului – libertate, 

egalitate, frăţietate – sunt exprimate prin intermediul unui 

omagiu adus peisajului românesc şi faptelor eroice, faima 

feciorilor apărători de ţară şi frumuseţea femeilor 

gospodine ale patriei. Începutul poemului este sub formă de 

invocaţie:  

„Care e mai mândră decât tine între toate ţările 

semănate de Domnul pe pământ? Care alta se împodobeşte 

în zilele de vară cu flori mai frumoase şi grâne mai 

bogate?”
5
. De altfel, poemul este unul de jale. După ce 

rosteşte superbe epitete despre ţară, adaugă cuvinte triste 

despre jalea şi lacrimile pe care patria sa, România, nu le 

merită: „Nu eşti frumoasă, nu eşti înavuţită? N-ai feciori 

mulţi care te iubesc? N-ai cartea de vitejie a trecutului şi a 

viitorului înaintea ta, pentru ce curg lacrimile tale?” 

Este primul poem în proză din istoria noastră 

literară, care a fost scris în limba franceză la Paris şi 

publicat în revista revoluţionarilor români exilaţi,România 

viitoare, exilaţi. A fost tradus în limba română de Nicolae 

Bălcescu. Remarcăm internaţionalizarea sentimentului, 

fiind răspândit în mediile intelectuale pariziene: 

„Textul cultivă un profund sentiment patriotic şi un 

vădit mesaj pe linia programului Daciei literare. A vorbi de 

România, într-un moment când ea nu exista, însemna a da 

                                                            
5 Alecu Russo, Cântarea României, 1850, ediția românească, București, 

Editura Eminescu, 1966. 
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glas şi expresie idealurilor generaţiei de la 1848, adică 

dobândirea independenţei şi unităţii naţionale.”
6
 

Au fost cuvinte care au înaripat generaţia paşoptistă 

în râvna sa pentru libertate şi independenţă, pentru 

identitate şi măreţie. Sentimentele patriotice ale generaţiei 

paşoptiste au întreţinut entuziasmul poporului şi a deschis 

României calea spre modernitate şi civilizaţia europeană. 

 

*** 

O situaţie patriotică aparte este întreţinută de poetul 

român de origine moldovenească, vorbitor bun de limba 

rusă, ALEXEI MATEEVICI (1880-1917), cel care, după 

opinia lui George Călinescu, a dat „o nouă definiţie poetică 

a limbii române”, argumentând cu poezia Limba noastră, 

scrisă în 1917: 

Limba noastră-i o comoară 

În adâncuri înfundată 

Un şirag de piatră rară 

Pe moşie revărsată. 

 

Limba noastră-i foc ce arde 

Într-un neam, ce fără veste 

S-a trezit din somn de moarte 

Ca viteazul din poveste. 

 

Limba noastră-i numai cântec, 

Doina dorurilor noastre, 

Roi de fulgere, ce spintec 

Nouri negri, zări albastre. 

 

Limba noastră-i graiul pâinii,  

Când de vânt se mişcă vara; 

                                                            
6 Ana Maria Cartaș, Cântarea României de Alecu Russo (comentariu), 

https://ro.scribd.com/document (accesat 3 feb. 2020). 

https://ro.scribd.com/document


31 

În rostirea ei bătrânii 

Cu sudori sfinţit-au ţara. 

 

Limba noastră-i frunză verde,  

Zbuciumul din codrii veşnici, 

Nistrul lin, ce-n valuri pierde 

Ai luceferilor sfeşnici. 

 

Nu veţi plânge-atunci amarnic, 

Că vi-i limba prea săracă, 

Şi-ţi vedea, cât îi de darnic 

Graiul ţării noastre dragă. 

 

Limba noastră-i vechi izvoade. 

Povestiri din alte vremuri; 

Şi citindu-le 'nşirate,  

Te-nfiori adânc şi tremuri. 

 

Limba noastră îi aleasă 

Să ridice slava-n ceruri,  

Să ne spuie-n hram şi-acasă 

Veşnicele adevăruri. 

 

Limba noastră-i limbă sfântă,  

Limba vechilor cazanii,  

Care o plâng şi care o cântă 

Pe la vatra lor ţăranii. 

 

Înviaţi-vă dar graiul, 

Ruginit de multă vreme, 

Ştergeţi slinul, mucegaiul 

Al uitării 'n care geme. 

 

Strângeţi piatra lucitoare 
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Ce din soare se aprinde  

Şi-ţi avea în revărsare 

Un potop nou de cuvinte. 

 

Răsări-vă o comoară 

În adâncuri înfundată,  

Un şirag de piatră rară 

Pe moşie revărsată.  

(Limba noastră) 

Textul poeziei, cu un adânc mesaj patriotic, datorită 

omagiului adus limbii române, prin utilizarea unor alegorii 

semnificative, a fost ales, în 1995, Imnul de Stat al 

Republicii Moldova. 

 

*** 

 

Corelând opiniile exprimate mai sus, putem 

conceptualiza noţiunea de patriotism. Patriotismul este un 

sentiment intim de preţuire pentru tradiţiile istorice şi de 

cultură a unui popor, alcătuit prin iubirea necondiţionată 

faţă de înaintaşii noştri, care au păstrat nealterat spaţiul, 

mândria şi respectul faţă de ţara în care te-ai născut. 

 

*** 

 

De aici derivă dorinţa de a determina ideea de 

identitate patriotică. În ce constă identitatea? Identitatea 

naţională este o particularitate specifică a trăsăturilor 

comportamentale şi de caracter, formată în timp, prin care 

poporul român se diferenţiază de alte popoare. Să luăm, de 

exemplu, ataşamentul poporului român pentru acest spaţiu 

mioritic, precum şi pentru sentimentul dorului. Identitatea 

se exprimă în modul de a reacţiona al întregii comunităţi, ca 

un fel de numitor comun, faţă de anumite realităţi. Vine de 
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la cuvântul „idem” (acelaşi), adică se referă la consonanţa 

dintre individ şi o anumită realitate la care aderă şi care este 

comună mai multora, având aceleaşi calităţi, valori şi poate 

defecte. Graţie identităţii, putem exclude conceptul de 

xenofobie, naţionalism, patriotard ori antisemit. Xenofobia 

presupune o exagerare a iubirii faţă de patrie şi dezvoltarea 

concomitentă a urii faţă de alte patrii ori naţionalităţi. 

Naţionalismul are în vedere o exagerare a sentimentului de 

iubire faţă de propria ţară, ceea ce include ura faţă de alte 

naţionalităţi, chiar dacă acestea aparţin aceleeaşi ţări sau 

naţiuni. Patriotarzii dezvoltă idei declarative formale de 

iubire faţă de ţară, când în realitate la aceştia (de regulă 

politicieni) primează propriile interese materiale. În fine, 

şovinismul sau antisemitismul presupune ura faţă de 

poporul evreu sau de alt popor vecin cu care am avut la un 

moment dat conflicte etnice sau cu care ne aflăm în 

concurenţă istorică.  
 

*** 

Identitatea este singura parte a personalității prezente la 

naștere. 

El sugerează, de asemenea, că această componentă 

primitivă a personalității, a existat în totalitate, în 

inconștient. 

                                    (Sigmund Freud Opere esențiale) 

 

*** 

Oamenii trăiesc, de fapt, cu identitatea lor, expusă. Nu sunt 

bine să se ascundă ce se întâmplă înăuntru. 

                                         (Philipp Seymour Hoffman) 
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I. 2. Simbolistica identitară 

 

În momentul în care conştiinţa de sine a poporului 

român a căpătat dimensiunea identităţii proprii, el şi-a 

alcătuit simboluri care să-l diferenţieze. Acestea sunt 

drapelul, stema şi imnul naţional, fiecare dintre acestea 

având înţelesuri proprii. Drapelul românesc, cu cele trei 

culori, dispuse vertical, cu albastru, galben şi roşu, s-a ivit 

în momentul constituirii identităţii naţionale, adică în epoca 

paşoptistă. El a însoţit armatele române în principalele 

bătălii şi războaie pentru obţinerea eliberării de sub 

dominaţia imperiilor, pentru câştigarea Independenţei de 

Stat, pentru întregirea Statului naţional, pentru 

reprezentarea românească între celelalte naţiuni ale lumii. 

Copiii învăţau la şcoală cu culoarea roşie simboliza 

„sângele eroilor vărsat pe câmpul de luptă, galben însemna 

bogăţia lanurilor de grâu, iar albastru frumuseţea apelor 

care străbate teritoriul românesc, precum şi deschiderea 

spre orizontul nemărginit al cerului de deasupra noastră, 

întru credinţa în Dumnezeu şi în creştinism. Toate 

manifestările importante se desfăşoară sub flamura „roş-

galbenă-albastră”, iar înălţarea drapelului românesc devine 

un semn de înaltă dragoste faţă de ţară şi valorile acesteia. 

Mai mult, fiecare cetăţean român are acasă un drapel păstrat 

cu grijă, fiind aninat la poartă cu prilejul unor evenimente 

cu rezonanţă naţională. Toate instituţiile de stat au arborat 

drapelul în permanenţă, iar interioarele birourilor sunt 

decorate cu drapelul patriei. Unele biserici ortodoxe 

(purtătoare a religiei oficiale şi majoritare a românilor) 

cuprind în picturi culorile drapelului românesc.  

 

*** 
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Un alt simbol naţional şi reprezentativ pentru 

poporul român este Imnul Naţional al României, care 

răsună şi rezonează în inima tuturor celor ce simt 

româneşte. Fiecare epocă istorică şi-a ales un text şi linie 

melodică, aceasta ţinând de decizia politică. Actualul Imn 

Naţional, adoptat în 1990, prin Constituţia României, este 

Deşteaptă-te române, având versuri semnate de poetul 

Andrei Mureşan şi melodia concepută de Anton Pann, după 

un cântec popular românesc. Se pare că această melodie a 

fost cântată, pentru întâia dată, în 29 iulie 1848, în Râmnicu 

Vâlcea, de aceea această zi a fost decretată ca Ziua Imnului 

Naţional. Cum spuneam, Imnul Naţional a avut o carieră 

istorică. În scurta noastră istorie modernă, de la 1848 

încoace, am avut mai multe Imnuri naţionale, acestea fiind 

schimbate după opţiunea subiectivă a generaţiilor regale, 

socialiste şi postcomuniste. „Trăiască Regele”, „Te slăvim, 

România”, „Trei culori cunosc pe lume” şi acum 

„Deşteaptă-te, române” sunt primele versuri din Imnurile 

naţionale. Din păcate, adoptarea actualului Imn (1990), ca 

simbol naţional reprezentativ, Deşteaptă-te, române nu a 

reuşit să asigure vibraţia emoţională şi nici să devină o 

parte din sufletul fiecărui cetăţean al patriei. Nu voi putea 

gândi vreodată că sentimentul de iubire faţă de valorile 

naţionale ale românilor s-au atenuat atât de mult încât să nu 

se mai respecte simbolurile sacre ale naţiunii. Dar acest Imn 

nu s-a impregnat în fibrele noastre cele mai intime, să-l 

purtăm fiecare cu noi în suflet, să tresărim de entuziasm, 

când îl ascultăm, şi să-l cântăm cu patimă atunci când se 

cuvine.  

 

*** 

 

Imnul Naţional al României nu a fost asimilat în 

mentalul colectiv şi patriotic, din pricina textului foarte 
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dificil şi a liniei melodice mult prea contorsionate. 

Versurile prea lungi, cu 14 silabe, cu mesaj belicos şi 

cuvinte grave, predominant consonantice, folosind un 

limbaj imperativ etc. sunt greu de memorizat şi la fel de 

dificil de reţinut: 

„Deşteaptă-te, române, din somnul cel de moarte 

În care te-adânciră, barbarii de tirani …” 

„Acum ori niciodată să dăm dovezi la lume 

Că-n aste mâini mai curge un sânge de roman”. 

 

De altă parte, linia melodică nu este deloc uşoară, 

având ambitusuri prea ample, cu glisaje de la tonuri prea 

joase la altele prea înalte (vezi bunăoară, linia melodică 

pentru versurile „acum ori niciodată”). Aceste observaţii nu 

ştirbesc sentimentul de iubire şi preţuire faţă patrie, faţă de 

români, faţă de valorile naţionale care ne reprezintă. 

 

*** 

Stema patriei este un simbol heraldic al României, 

actuala fiind adoptată ca reprezentare identitară pentru 

Statul român. Fiecare localitate importantă şi instituţie şi-au 

construit o etichetă reprezentativă, devenind brand de 

identificare. Stema naţională a României, a fost adoptată 

imediat după 1989, având următoarele elemente 

constitutive:  
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 „Vulturul de aur cruciat – element central care 

simbolizează dinastia întemeietoare a Basarabilor, nucleul 

în jurul căruia a fost organizată Ţara Românească, una 

dintre cele trei provincii din Evul Mediu (Ţara Ro-

mânească, Moldova şi Transilvania); 

 Scutul pe care stă este de azur – simbolizează cerul. 

Vulturul ţine în gheare însemnele suveranităţii: un sceptru 

şi o sabie, care reamintesc de domnitorul Moldovei, Ştefan 

cel Mare şi Sfânt şi de domnitorul Țării Româneşti, Mihai 

Viteazul, primul unificator al celor trei Ţări Române. 

 Un blazon împărţit în câmpuri heraldice prezintă 

simbolurile provinciilor istorice româneşti de la stânga la 

dreapta: 

o Ţara Românească pe azur: un vultur ţinând în cioc 

o cruce ortodoxă de aur 

o Moldova: un bour negru cu o stea între coarne. 

o Banatul şi Oltenia, un pod galben cu două arce de 

boltă (simbolizând podul peste Dunăre al împăratului 

roman Traian) şi un leu de aur. 

o Transilvania: deasupra se află un vultur negru cu 

gheare de aur; dedesubt se găsesc şapte turnuri crenelate 

simbolizând cele şapte oraşe principale ale Transilvaniei. 

o Teritoriile adiacente Mării Negre (provincia 

istorică Dobrogea) sunt reprezentate de doi delfini 

afrontaţi
7
. 

În decursul istoriei noastre, poporul român a fost 

reprezentat heraldic de mai multe simboluri reprezentative 

sub formă de stemă naţională. Adeseori, sub Stemă 

figurează o deviză heraldică, sub forma unui citat 

reprezentativ. Dintre cele princiare, din epoca medievală 

până în cea modernă, amintim: VENDEX ET DEFENSOR 

LIBERTRAT PATRIE („Salvatorul şi apărătorul patriei 

                                                            
7 https://ue.mae.ro/romania/214(accesat 2 feb. 2020). 
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eliberează patria”), a lui I. Heraclid (1561-1563); 

NМ[О]Л[И] Ь [ДѢ]ЖЕ М[И]Л[ОС]Р[Ъ]ДЕ („Din însăşi 

mila lui Dumnezeu”) a lui Mihai Viteazul (1593-1601), 

DРEПTATE, ФРЪЦIE („Dreptate, Frăţie”) (1848); VOX 

POPVLI VOX DEI (glasul poporului e glasul lui 

Dumnezeu), 1857; TOŢI ÎN UNU (Al I. Cuza, 1860); 

NIHIL SINE DEO (Nimic fără Dumnezeu, 1935) VIRTUS 

ROMANA REDIVIVA (România, 1992) etc.  

În anul Centenarului Marii Uniri, 2018, o delegaţie 

condusă de mine, în calitate de preşedinte al Grupului de 

Iniţiativă a participat la Viena la o mare sărbătoare dedicată 

Centenarului Marii Uniri, organizată în perioada 25-27 mai 

de Cercul cultural româno-austriac „Unirea” şi RadioTV 

Unirea, a cărui preşedinte este Ioan Godja. Cu acest prilej s-

a sfinţit, aici, la catedrala din Viena Nouă, acest simbol 

omagial, după cum am relatat în rândurile ce urmează, la 

timpul cuvenit: 

*** 

 

„Păstrăm încă vii amintirile noastre despre 

participarea la Viena, în anul 2018 la un mare eveniment 

dedicat sărbătoririi Centenarului Marii Uniri
8
. 

Ne-am adunat la Viena români de pretutindeni, 

pentru a sărbători împreună 100 de ani de la înfăptuirea 

visului de aur al poporului român, „Marea Unire de la 1 

Decembrie 1918!” Nicicând nu am văzut atâţia români cu 

feţele luminate de bucurie purtând cu mândrie şi demnitate 

Tricolorul românesc, roşu-galben-albastru. 

                                                            
8  Constantin Avădanei, Drapelul tricolor „CENTENAR-MAREA 

UNIRE-ALBA IULIA-2018”, publicat în RadioTV, Viena (12 

decembrie 2020). 
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Tricolorul i-a însoţit peste tot, în sălile de 

conferinţe, la parada portului popular, la festivalul 

folcloric, când s-a dansat 

Hora Unirii, la slujbele de 

pomenire din biserici.  

Pe timpul desfăşu-

rării acestui eveniment, 25-

27 mai 2018, tricolorul ro-

mânesc a fluturat în faţa 

Primăriei Vechi din Viena, 

locul de desfăşurare a 

acestei mari sărbători. 

Tricolorul românesc l-am 

văzut în drapelele dele-

gaţiilor prezente, în eşarfe, 

insigne, dar şi pe frumoa-

sele costume populare ale 

românilor din Suceava, Maramureş, Bihor. 

Delegaţia din Alba Iulia formată din reprezentanţi 

ai Grupului de Iniţiativă „CENTENAR-MAREA UNIRE-

ALBA IULIA-2018”, din care face parte şi Filiala 

„GEMINA” Alba a ANCMRR „Al. I. Cuza”, condusă de 

preşedintele acestuia col. (r.) dr. ing. Constantin Avădanei, 

a luat parte ca invitată de onoare a organizatorilor. 

În organizarea acestui eveniment şi-au dat con-

cursul instituţii din Viena (Cercul Cultural Româno-

Austriac din Austria, Ambasada României la Viena, RTV 

„Unirea” din Wiener Neuerstadt, în frunte cu managerul 

Ioan Godja, Primăria oraşului Viena, Asociaţia austro-

română din Viena, asociaţiile „Unirea” şi „Hora” din 

Viena) precum şi asociaţii culturale din România (Aso-

ciaţia „Renaşterea sişeşteană” din Maramureş, AGER-

PRES din România, Grupul de Iniţiativă „Centenar-Marea 

Unire-Alba Iulia-2018”, ansamblurile culturale „Gura 
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Izvorului” din Vatra Moldoviţei – Suceava şi „Muguri şi 

mlădiţe de tezaur” din Beiuş, corurile bărbăteşti din 

Chechiş şi Sişeşti – Maramureş). 

Am dus mesajul nostru de la Alba Iulia – Cetatea de 

Scaun a Marii Uniri, de unitate între toţi românii care tră-

iesc pe aceste meleaguri, gândurile bune către fraţii noştri 

de pretutindeni şi bucuria de a fi gazde la sărbătorirea 

Centenarului Marii Unirii, la 1 Decembrie 2018. Am purtat 

cu demnitate tricolorul românesc în deplasarea noastră la 

Viena, având ca principal obiectiv sfinţirea acestuia, 

marcând astfel 100 de ani de la sfinţirea primului tricolor 

românesc pe teritoriul 

Austro-Ungariei, drapel 

purtat de generalul Ioan 

Boeriu şi Iuliu Maniu.În 

vara şi toamna anului 

1918, în Imperiul Austro-

Ungar, aflat în dezmem-

brare, s-a instalat haosul. 

Pe acest fond s-a încercat 

instaurarea unei republici 

bolşevice la Viena. Trupele 

române se aflau într-o 

escală la Viena, retră-

gându-se de pe frontul de 

sud, către Transilvania. La rugămintea autorităţilor din 

Viena trupele române, în frunte cu generalul Ioan Boeriu 

au acţionat hotărât, reuşind în scurt timp să reinstaureze 

ordinea în oraş şi să predea autorităţilor austriece condu-

cerea administrativă. Pe timpul acţiunilor din Viena, 

trupele române aveau în frunte tricolorul românesc, sfinţit 

în curtea unei unităţi militare din Viena. 
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Tricolorul purtat de noi a fost confecţionat cu mare 

grijă şi cu mare iubire de neam şi ţară, am reuşit să 

înmagazinăm în acesta tot 

ceea ce este mai bun pentru 

veşnicia unităţii şi trăirii ro-

mânilor pe aceste meleaguri. 

La acest drapel, am 

ataşat o eşarfă pe care am 

încrustat cu mari emoţii 

patriotice acele figuri legen-

dare care au făcut paşii ho-

tărâţi pentru înfăptuirea Ma-

rii Uniri de la 1 Decembrie 

1918, de la Alba Iulia, ge-

neralul Ioan Boeriu şi Iuliu 

Maniu. 

Acest moment solemn a făcut înconjurul lumii, 

drapelul stătea alături de formaţiile folclorice prezente pe 

fondul muzical al cântecului „Cântă cucu-n Bucovina”, şi 

această asociere de simboluri a făcut să verse lacrimi de 

emoţie chiar şi bărbaţilor români prezenţi. 

Şi astfel, drapelul a devenit „DRAPELUL CEN-

TENAR-MAREA UNIRE-ALBA IULIA-2018”, un drapel al 

tuturor românilor. 

Ne-am întors acasă încărcaţi de mult patriotism şi 

cu convingeri că românii, acolo unde s-ar afla, simt că au o 

ţară a lor, numită ROMÂNIA. 
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I. 3. Patriotismul, astăzi 

 

Îmi duc viaţa tihnită în arealul Orăştie – Geoagiu – 

Alba-Iulia, un spaţiu cu mare încărcătură istorică şi 

spirituală. La Alba – Iulia, a avut loc martirajul răsculaţilor 

români împotriva nedreptăţilor sociale, Horia, Cloşca şi 

Crişan, în care s-au rostit celebrele vorbe „Mor pentru 

popor”. Aici, la Alba Iulia, s-a încoronat „Împărat al 

Românilor de pretutindeni” domnitorul Mihai Viteazul. 

Aici, în Biserica de piatră se află Mormântul lui Matei 

Corvin, regele de origine română al Ungariei, aici la Alba-

Iulia s-a încoronat Regele Ferdinand şi Regina Maria peste 

„România dodoloaţă”, cum spunea poetic Lucian Blaga. În 

apropiere se află celebra Cetate a Devei, care veghează 

peste întreaga întindere de pământ roditor şi peste şerpuirile 

celebrului râu, cu nume latin, Maris, adică Mureş. Pe aici, 

duc drumurile spre inima Transilvaniei, spre Napoca, ori 

spre Europa, prin Arad, dar şi spre Ţara Românească, prin 

Petroşani, spre Târgu-Jiu, Craiova ori Bucureşti. Aici, 

răsună cuvintele cărturarilor blăjeni şi ai Şcolii Ardelene, 

iar din Podgoriile Jidveiului vinurile nobile întreţin 

colocvialitatea oamenilor. În apropiere, la Haţeg, se află 

Zimbrii seculari, acele animale a căror chip a fost 

impregnat pe Stema Moldovei, ca simbol naţional, precum 

şi ruinele castelului nobilului român Chendea. La Orăştie, 

s-a tipărit Palia, carte religioasă creştină (1582), iar aici 

domină Statuia lui Decebal şi a lui Burebista. Aici, în 

apropiere, s-a născut Aurel Vlaicu, celebrul aviator român, 

iar la Arsenal Park, oamenii au parte de bucurii şi distracţii 

specifice. Spre Câmpeni, se află poarta de intrare în cetatea 

naturală a Apusenilor. Băile Termale de la Geoagiu au fost 

folosite încă de pe vremea romanilor, aici găsindu-se 

îngropată statuia „lui Esculap (Aesculap) şi Egeea 

(Hygeea), care stau mărturie vieţii intense din acele 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Asclepios
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timpuri”. Dar câte nu s-ar putea spune despre spaţiul 

locuirii mele actuale, în acest triunghi cultural, turistic şi 

istoric. Nu departe, se află Lancrăm, locul naşterii autorului 

spaţiului mioritic, Lucian Blaga, al lui Dorin Pavel, inginer 

român de ţinută universală, părintele hidroenergeticii 

româneşti
9
 etc. Din aceste zone, porneau ciobanii peste 

munţi, cu turmele de oi, treceau Dunărea îngheţată, apoi 

peste spaţiul balcanic, vânzând miei şi mioare otomanilor, 

întorcându-se cu bani mulţi şi cu informaţii despre 

întâmplările lumii. Mai încolo, sunt celebrele Cetăţi dacice, 

cu Sarmisegetuza Ulpia traiană şi Sarmisegetuza Grădiştea, 

unde a adăstat Zamolxe, cu Munţii Retezat şi frumuseţea 

lacurilor Bucura, Florica, Peleaga şi Ana. 

 

*** 

 

Acesta a fost spaţiul şi spiritualitatea care m-a 

adoptat, în urma căsătoriei mele. Iar eu „m-am născut şi am 

copilărit în locuri pline de legende, de istorie şi cultură 

românească. Acolo unde reverberaţiile istoriei şi trăirile 

unor mari oameni de cultură se manifestă cu putere, încă: 

luptele de la Baia, unde Ştefan cel Mare a obţinut o mare 

victorie împotriva lui Matei Corvin, semn dat duşmanilor 

că pământul românesc nu poate fi călcat în picioare; locul 

prin care s-a plimbat în grabă, de la Fălticeni la 

Humuleşti, Ion Creangă, dornic să ajungă la tradiţionalele 

clăci făcute cu oameni dragi lui sau Mihail Sadoveanu, 

care a locuit şi a creat o mare parte din operă în locurile 

pline de basm ale dulcelui târg al Fălticenilor. Am trăit 

anii copilăriei şi adolescenţei printre personajele povestirii 

                                                            
9 Idem, Energii alternative. Considerații privind utilizarea colectorilor 

solari cu focalizare, a XII-a Conferință Națională multidisciplinară – cu 

participare internațională „Profesorul Dorin Pavel – fondatorul 

hidroenergeticii românești”, 01-02 iunie 2012. 
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„Dumbrava minunată”, unde Sadoveanu poposea la umbra 

răcoroasă a codrilor şi îşi astâmpăra setea de inspiraţie 

din apa cristalină a izvoarelor cu apă vie, apă care poartă 

şi acum mituri şi legende, secvenţe de iubiri împlinite sau 

dezamăgiri ale tinerilor îndrăgostiţi. Se aude încă 

întrebarea fără răspuns a lui Nicolae Labiş, despre 

moartea căprioarei, simbolul gingăşiei, speranţei, oglinda 

unei copilării şi o adolescenţă veşnică înspre o tinereţe 

frântă brusc. Nimic nu mi-a scăpat din această simfonie a 

istoriei şi culturii româneşti…”
10

.  

Am sosit, în acest spaţiu cu spiritul creator al 

moldovenilor, al creatorilor de frumos, Ion Creangă, Mihail 

Sadoveanu, Nicolae Labiş, dar şi Eminescu, Porumbescu 

ori Enescu. Din Fântâna – Mare, am ajuns în spaţiu mirific 

al Orăştiei, lăsând în amintirea copilăriei o istorie bogată, 

un peisaj spectaculos şi o fremătătoare aură culturală şi 

spirituală. Am adus aici, spre nuntire, două idei, cum s-ar 

spune din Fântâna-Mare a Fălticeni-ului şi Băile termale 

din Geoagiu, şi s-a construit în mine o idee singulară, 

dominantă, pe un fundal de patriotism şi de dragoste faţă de 

valorile fundamentale ale spiritului românesc. Am constatat 

că aleasa spiritualitate colectivă a moldoveanului de mijloc 

a armonizat cum nu se poate mai bine cu spiritul de 

sacrificiu al celor din Ţara Orăştiei. Un urmaş de get, cum 

sunt eu, a găsit aici o urmaşă de daci liberi, cu spirit 

romanic şi cu semeţia imperială. Nimic nu ne-a împiedicat 

să bineconvieţuim, semn că suntem români, înzestraţi cu 

sentimente adânci de respect pentru ţară, pentru patrie, pe 

care am resimţit-o comună şi identică cu sine. Mai mult, 

istoria lui Ştefan, domn înalt şi sfânt moldovean, s-a 

                                                            
10 F. Cândea, Sub verde cetină de brad, Dialog neconvențional cu 

Constantin Avădanei, în Salonul literar Gutenberg, cf. 

https://www.facebook.com/groups/1172239936138436/permalink/3083

802044982206/ (accesat 25 dec. 2019). 

https://www.facebook.com/groups/1172239936138436/permalink/3083802044982206/
https://www.facebook.com/groups/1172239936138436/permalink/3083802044982206/
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contopit cu istoria lui Mihai Viteazul, geografia mălinului 

s-a contopit cu spaţiul iasomiei, iar cultura măreaţă a 

moldovenilor s-a putut nunti frumos cu civilizaţia 

albaiuliană a Bălgradului istoric, cu toate tragediile sale. 

Cuceritorii turci şi cuceritorii maghiari n-au reuşit să 

înfrângă spiritul patriotic, al respectului faţă de patria 

română, al apartenenţei la valorile creative date prin limba 

românească, prin armoniile culorilor ori sunetele muzicii. 

Peste tot, în România, se regăsesc asemenea 

frumuseţi şi însemne ale unei convieţuiri bune şi 

respectabile dintre om şi spaţiu. România turistică este 

deopotrivă una culturală, spirituală, istorică şi purtătoare de 

frumuseţi şi curiozităţi interesante şi semnificative. E un 

motiv, în plus, de a cunoaşte România, cu mănăstirile ei, 

monumentele istorice, Biserici de credinţă, peisaje cu munţi 

spectaculoşi şi cu cascade fermecătoare. Partea spirituală 

poartă încântări folclorice pline de înţelepciune. Cum să nu 

fii mândru de o asemenea spiritualitate! Ce motive ar fi să 

nu iubeşti peisajul românesc şi oamenii săi, colinele cu 

căpiţe de fân, colibele şi pajiştile înverzite, pădurile 

răscolite de animale blânde ori de ursul fioros, apele frumos 

curgătoare „şi limpede precum cristalul”.  

De ce resimt atenuat sentimentul patriotic românesc 

şi atâţia concetăţeni nu mai vibrează cu aceeaşi intensitate 

la frumuseţea, calitatea şi valorile răspândite în acest spaţiu 

aurit de atâtea frumuseţi? Adeseori, patriotismul se exprimă 

doar la manifestările publice, oficiale, când se intonează 

Imnul naţional şi se arborează Drapelul Patriei. De Ziua 

Naţională, foarte puţini cetăţeni români îşi atârnă Steagul 

cu Roşu – Galben – Albastru la poartă, atrăgând atenţia că 

în casa lor e sărbătoare. La întâlniri publice, nici măcar 

autorităţile nu ştiu a intona Imnul Naţional, fiind adeseori 

pusă intonarea pe seama transmisiei electronice. Chiar 

instituţiile statale, au câte vreun drapel decolorat, rupt şi 
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lipsit de suficientă grijă. Curriculum-ul şcolar, de educaţie, 

duce lipsă de ceea ce se numeşte „educaţie patriotică”, 

astfel că în politicile educaţionale această componentă a 

personalităţii lipseşte. 

Nici o altă organizaţie n-a preluat asemenea lipsuri 

din educaţia copiilor, tineretului şi armata era o şcoală de 

educaţie exemplară pentru tineri. În absenţa „încorporării” 

obligatorii, s-a şters şi această componentă din procesul 

devenirii tinerilor şi a transformării lor în cetăţeni 

responsabili şi patrioţi. Mai mult, în numele globalizării, 

sunt tot mai mulţi care clamează diluarea sentimentului 

patriotic, spre a nu deranja cetăţenii aparţinând altor etnii. 

Pedagogii vorbesc mai mult de „formarea cetăţeniei 

europene” decât de formarea „de cetăţeni români”. Parti-

ciparea la festinul european sau internaţional presupune 

prezenţa cu identitatea proprie. Nu poţi fi european, dacă nu 

eşti, în primul rând român! Există atâtea valori naţionale 

care pot îmbogăţi patrimoniul mondial. Iia naţională 

aparţine celei mai distinse mode de îmbrăcăminte, valorile 

culturale româneşti, 

prin Brâncuşi, E-

nescu, Porumbescu, 

Eminescu, Blaga, 

Titulescu ori Ştefan 

cel mare,constructor 

de Biserici etc. şi-au 

câştigat dreptul de a 

fi respectate deplin 

de cultura şi civi-

lizaţia mondială. 
                      Peisaj-Bucovina 
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Alba Iulia-Poarta Cetății 

 

 

 
Steagul dacic din Orăştie 
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Biserica Ortodoxă-Cotu-Băii, Suceava 

 

 
Monumentul Eroilor Neamului de la Mărășești 
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CAPITOLUL II. 

FORMAREA ŞI DEZVOLTAREA 

PATRIOTISMULUI 
 

II. 1. Configurarea istorică a sentimentului patriotic 

 

Sentimentul patriotic se configurează în timp. 

Evenimentele istorice contribuie la conturarea trăsăturilor de 

personalitate ale unor colectivităţi, precum şi la caligrafierea 

comportamentelor depozitate în ceea ce psihologii numesc 

amprenta stilistică. Fiecare grup popular spre a se constitui în 

naţiune, pe baza unui teritoriu, ce poartă conotaţiile ideii de 

patrie, acumulează experienţe evenimenţiale, dosind în 

inconştientul colectiv un set de trăsături capabile să asigure 

identitatea şi să diferenţieze grupul de alte grupuri. Celălalt 

devine altul, iar acelaşi se identifică cu mine. Inconştientul 

colectiv plus setul de caracteristici alcătuiesc identitatea 

naţională a patriei, alcătuită din oamenii care vorbesc aceeaşi 

limbă, care convieţuiesc în acelaşi spaţiu şi au aderenţă la 

aceleaşi atitudini, mentalităţi şi comportamente relaţionale. 

Toată comunitatea atitudinală şi sentimentală se coagulează 

în timp, în urma unor experienţe istorice, la care a participat 

înaintaşii, vizând idealuri comune şi aspiraţii identice. 

Poporul român şi-a conturat identitatea începând cu 

momentul în care a dobândit apartenenţa la un grup partinic. 

După opinia mea, mugurele ivit îl putem identifica în vremea 

lui Burebista şi Decebal, când poporul din această parte, 

numiţi geţi și daci, a fost motivat să apere un anumit teritoriu, 

averi, bogăţii, vieţi, familii şi o cultură a credinţei. Năvălirile 

romane peste Dunăre şi apărarea unui teritoriu au dus la 

configurarea unei atitudini comune, de apărare a unui ţinut, 

cu care poporul condus de Burebista şi Decebal, şi-a 

identificat destinul. Dacii şi geţii, după cum ştim din istorie, 

şi-au apărat ţara lor, iar devotamentul şi pasiunea pentru a o 
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apăra împotriva unui duşman a condus spre apărarea unui 

ideal comun: încropirea dragostei faţă de ţara, numită Dacia. 

Cotropirea unei părţi a teritoriului dacic de către Imperiul 

Roman şi jefuirea bogăţiilor a coagulat aspiraţia spre unitate 

şi pentru formarea unui punct de vedere unitar privind 

apărarea colectivă a ţării. Puterea imperială romană în Dacia 

a ţinut mai puţin de două secole, dar cultura şi civilizaţia lui 

Cicero, Vergiliu, Cezar etc. au reuşit să impună limbii dace, 

limba autohtonă, o configuraţie romană, creând Limba 

română. Se iveau mugurii unei identităţi de limbă pentru 

acest popor, în urma unor căsătorii mixte şi a unor urmaşi în 

care pater – urmaşi ai legiunilor romane de veterani – avea să 

genereze ceea ce astăzi numim „patrie”. Zeul dacic, Zamolxe, 

avea să-şi piardă „învăţăturile” prin Munţii Orăştiei, lăsând 

puţine urme din învăţăturile sale pitagoreice, în Cetatea 

dacică de la Grădiştea Muncelului. Puterea învingătorului şi-

a impus stilul de viaţă, iar deschiderea poporului nou către 

lumea mai civilizată a Romei, capitala Imperiului Roman şi 

mai apoi către Constantinopol avea să dea poporului romano-

dacic o primă identitate formală.  

Formarea sentimentului patriotic derivă de la 

formarea limbii şi a poporului român. Nu voi intra în 

amănunte istorice – problema clarificării acestor realităţi ţine 

de specialişti; istoricii afirmă că formarea poporului român 

este consecinţa convieţuirii dintre daci şi romani, din timpul 

ocupaţiei imperiale romane şi după retragerea aureliană; 

„Etnogeneza
11

 românească a fost un proces complex, al 

cărui rezultat a fost apariţia unui popor neolatin, singurul 

moştenitor al romanităţii orientale. 

Principalele etape ale formării poporului român au 

fost: 

 perioada stăpânirii romane (secolele II-III, în 

provincia Dacia respectiv, secolele I-VII, în zona dintre 

                                                            
11 Etnogeneză – procesul de naștere al unui popor . 



51 

Dunăre şi Marea Neagră) când asupra dacilor s-a exercitat 

acţiunea romanizatoare a coloniştilor, veteranilor, a 

administraţiei romane, formându-se populaţia daco-romană; 

 continuitatea daco-romanilor la nordul Dunării după 

retragerea aureliană (anul 271), în perioada migraţiilor, 

când fenomenul romanizării i-a cuprins şi pe dacii liberi; 

până la sfârşitul secolului al VIII-lea, populaţia daco-

romană s-a transformat în populaţie românească”
12

. 

 

 
 

 
Dacia romană în 271 e.n. 

 

                                                            
12 Horia Dumitru Oprea, Formarea poporului român și a limbii române 

/https://istoriiregasite.wordpress.com (accesat 2 feb. 2020) 
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După anul 271, când are 

loc Retragerea armatei imperiale 

din Dacia, făcând din Dunăre 

graniţa dintre Imperiu şi Statul 

Dac, împăratul regăseşte în Roma 

această Columnă, ridicată de 

Traian, cu scene din luptele pentru 

cucerirea Daciei. Unii istorici 

afirmă ca acest monument din 

centrul capitalei imperiale romane 

constituie Certificatul de naştere a 

poporului român. În urma 

convieţuirii romanilor cu 

populaţia autohtonă geto-dacă s-a 

format nucleul poporului român. 

În consecinţă, se poate afirma că 

în secolul al III –lea poporul 

român avea o oarecare identitate şi 

conştiinţa apartenenţei la acelaşi 

neam. Românii sunt singurul 

popor romanizat din zonă, care a 

continuat să vieţuiască neîntrerupt 

în spaţiul carpato – dunăreano – pontic. Sosirea prădalnică 

a migratorilor nu ne-au afectat originea şi nici 

specificitatea.  
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II. 2. Formarea limbii române, element fundamental al 

identităţii naţionale 

 

Limba română este la rândul ei consecinţa 

convieţuirii dintre limba latină (vulgară) a cuceritorilor 

romani şi limba băştinaşilor daci
13

. Fiind o limbă evoluată 

din punct de vedere structural şi cultural, fiind, în bună 

parte limba pater-ului, latina şi-a impus specificitatea, 

făcând ca Limba română să fie de origine latină, aparţinând 

grupului limbilor romanice: spaniola, franceza, italiana, 

portugheza etc. Limba română a continuat să se latinizeze 

prin apariţia creştinismului, care a adus aici cuvinte, 

păstrate până astăzi: Dumnezeu, Deus, cruce, creştin, înger, 

biserica. Imnul Creştinătăţii (Ave Maria …) este poezia 

episcopului român Niceta de Remessiana. Fondul principal 

de cuvinte al limbii române este latin, dar masa 

vocabularului cuprinde numeroase cuvinte de origine 

slavonă, care însă nu afectează structura romanică a limbii 

noastre. Limba română păstrează cuvinte de origine dacică, 

cum ar fi grumaz, viezure, abur, baci, bască, bucurie, 

brânză, copil, moş, ţarc, vatră etc. Principalele cuvinte din 

limba română sunt de origine latină: tată, mamă, fiu, frate, 

biserică, înger, rugăciune, cap, codru, an, zi, a fi, fericire 

etc. Peste acest fond lexical de bază s-au aşezat alte 

limbaje, din limba greacă, turcă, maghiară, rusă, sârbă, mai 

apoi franceză, engleză, italiană, fără a afecta structura 

gramaticală a limbii române. Ea rămâne cea mai orientală 

limbă romanică. În principiu, ca element identitar al 

                                                            
13 Întâia mărturie istorică a vorbirii unei limbi romanice în țara noastră: 

un soldat bizantin, nativ din Tracia, a strigat către un alt soldat „torna, 

torna fratre” („întoarce-te, întoarce-te frate”) în timpul unei campanii 

bizantine împotriva avarilor care invadau Peninsula balcanică, din anul 

587. 

https://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Traciei&action=edit&redlink=1
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constituirii dragostei faţă de patrie, limba română este 

formată în secolul al IX-lea, păstrându-şi caracterul latin
14

.  

Acestea sunt coordonatele începutului alcătuirii 

sentimentului patriotic, altfel spus kilometrul zero de la 

care se porneşte dezvoltarea şi amplificarea iubirii faţă de 

patrie şi limbă. 

Înserăm, în continuare, opinia sintetizatoare a prof. 

dr. Anton Ilica, despre problematica formării limbii 

române: 

Limba română îşi are originea în sinteza dintre 

limba latină populară (adusă de coloniştii romani – 106-

271), limba geto-dacilor (autohtonă) şi influenţele ul-

terioare datorate convieţuirii românilor cu popoarele migra-

toare (în special, slavii), precum şi influenţele determinate 

de relaţiile cu limbile turcă, greacă, maghiară, franceză, 

germană etc. Pentru că nucleul de bază al limbii române 

este latina, ea aparţine grupului limbilor romanice, alături 

de limbile franceză, provensală (în sudul Franţei), italiana, 

portugheza, catalana (în zona iberică), sarda (vorbită în 

insula Sardinia), retoromana (vorbită în sud-vestul Elveţiei) 

şi spaniola.  

Limba română are câteva dialecte, exprimând 

abateri de la marginea structurii acesteia: dacoromân, 

istroromân (Istria), aromân (Albania, Macedonia, Pind) şi 

meglenoromân (Salonic, Vardar). Totodată, dialectul daco-

român are astăzi diferite graiuri, din care reies particu-

larităţi fonetice şi lexicale, nuanţări de limbaj şi nesemnifi-

cative construcţii gramaticale. Acestea sunt graiurile mun-

tean, oltean, crişean, maramureşean, moldovean, basa-

rabean etc. Revenind la originea limbii române, aceasta a 

păstrat din limba dacă circa 160 de cuvinte (buză, ceaţă, 

                                                            
14 Primul document în limba română este Scrisoarea lui Neacșu din 

Câmpulung către judele Brașovului, Hans Benkner, și datează din anul 

1521. 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Scrisoarea_lui_Neac%C8%99u
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grumaz, copil, prunc, vatră, mânz, strugure, brad, mistreţ, 

precum şi toponime, cum ar fi Dunăre, Argeş, Tisa, Timiş, 

Mureş, Olt, Abrud ş.a.)  

Din limba latină s-a păstrat alfabetul, fondul principal 

lexical, cu numeroase cuvinte: om, bărbat, femeie, fiu, frate, 

bun, frumos, tânăr, a ara, a culege, grâu, pământ, câmp, 

pom, măr, cireş, plăcintă, făină, apă, pâine, oaie, berbece, 

bou, vacă, iapă, păşune, lapte, caş, oaste, arc, măciucă, 

român ş.a. Totodată morfosintaxa – adică structura 

gramaticală şi funcţionarea acesteia – are în bună parte 

configuraţia latinei.  

În principiu, putem afirma că, în secolul al VI-lea, 

limba română era formată, că procesul de structurare şi 

aşezare a nucleului de bază într-o logică unitară s-a 

constituit pe teritoriul României de astăzi, precum şi în 

câteva zone din sudul Dunării. Este cert că vorbim o limbă 

romanică, iar noi, după spusa cronicarului Grigore Ureche, 

„de la Râm ne tragem”.  

Mai străbat zvonuri contemporane, în numele unui 

entuziasm nejustificat, cum că limba dacă ar fi temeiul 

limbii latine. Evident că oricare limbă de comunicare, fiind 

folosită de oameni, suferă permanente modificări. În 

general, aceste schimbări au rolul de a simplifica modul de 

comunicare dintre oameni, precum şi de a avea capacitate 

de nuanţare şi exprimare cât mai exactă a gândirii. Limba 

are aspect artistic, valorificând sensurile figurate ale 

cuvintelor şi construcţiilor gramaticale. Ea este asemeni 

unui organism viu, care-şi schimbă înfăţişarea în timp, 

păstrându-şi însă caracteristicile esenţiale, capabile să-i 

păstreze personalitatea şi individualitatea de exprimare.  

Primele cuvinte româneşti cunoscute sunt „torna, 

torna, fratre”, după mărturia unui istoric, şi datează din 

anul 583, de pe timpul năvălirii avarilor. Tot pe atunci, 

poporul român – născut din convieţuirea romanilor cu dacii 
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– a împărtăşit creştinismul, graţie Episcopului de la 

Dunărea carpatică, NICETA DE REMESSIANA (anul 

380), autorul Te Deum-ului, celebrul imn latin al 

creştinătăţii. Prin împărţirea Imperiului roman, partea de la 

Răsărit îmbrăţişează creştinismul ortodox, iar după căderea 

Constantinopol-ului (1354), capacitatea de protecţie a 

„românilor” se risipeşte. Teritoriul românesc a fost călcat 

de diverse popoare migratoare, de cuceritori imperiali, de 

influenţe spirituale agresive. În secolul al IX-lea – afirmă 

istoricul culturii române vechi, Nicolae Cartojan – „românii 

au trebuit să primească liturghia slavă în biserică”, 

elaborată după slova lui Chiril şi Metodiu. Astfel că limba 

slavă a pătruns în serviciul bisericesc şi în cancelarii; în 

Transilvania, regii catolici impun limba latină, oficială şi de 

cult, creând în spaţiul locuit de români, situaţia conform 

căreia existau două limbi paralele: una oficială şi alta, 

diferită de prima, vorbită de majoritatea românilor. Limba 

oficială devine scriere pentru texte religioase (Grigore 

Ţamblac, grămătic al lui Alexandru cel Bun, copiază 

manuscrise religioase), alţi cronicari înregistrează faptele 

lui Ştefan cel Mare în letopiseţe, continuate de călugării 

Macarie, Eftimie şi Azarie. Învăţăturile lui Neagoe 

Basarab către fiul său Teodosie este o carte de cultură 

românească redactată în limba slavonă.  

Cea mai veche dovadă de scriere românească este 

„Scrisoarea lui Neacşu din Câmpulung către Hans 

Benkner din Braşov”, redactată în limba română cu alfabet 

chirilic, în anul 1521. Cronicile moldave (Grigore Ureche, 

Miron Costin, Ion Neculce, o parte a scrierilor lui Cantemir, 

alte cărţi de cult (Biblia de la Bucureşti) şi cărţi de 

învăţătură (Varlaam şi Ivireanul) sunt redactate în limba 

română, dar cu alfabetul slavon.  

În toată această lungă perioadă, locuitorii români 

majoritari vorbeau limba română şi generau literatură 



57 

populară. Faţă de acest fundal lingvistic, de sorginte latină, 

întreţinut de majoritatea românilor, limbile oficiale, 

implantate artificios, n-au avut impact asupra poporului 

vorbitor al limbii române. A fost nevoie de un simplu 

decret, dat în 1860, ca limba română să capete înfăţişarea 

scrisă, după modelul latin. Abia acum limba română a 

devenit confortabilă şi naţională, intrând într-o firească 

alcătuire sintactică şi semantică. Eminescu, Creangă, Ca-

ragiale şi Slavici au putut să creeze lucrări literare, folosind 

această nouă şi foarte proaspătă înfăţişare a limbii. Nu 

numai că n-au fost împiedicaţi de prospeţimea limbajului 

să-şi exprime aleanurile creatoare, ci limba s-a lăsat 

„frământată”, astfel încât şi-a demonstrat capacitatea de a 

înregistra cele mai subtile intenţii ale gândului artistic, 

săltând din bordeie spre peisaje cosmice, din lumea 

politicienilor în spaţiul viselor rebele, din toposul şirian în 

bojdeuca ieşeană. Având şi înfăţişare artistică, limba 

română dispune – în continuare – de toate calităţile pe care 

le au celelalte limbi europene, cu excepţia şansei de a avea 

circulaţie internaţională. Limba română evoluează în 

continuare, schimbându-şi discret înfăţişarea formală prin 

îmbogăţirea vocabularului, prin unele tendinţe gramaticale 

generate de nevoia simplificării, într-un drum spre supleţe. 

Din perspectivele vremii, se poate observa că limba română 

populară şi-a alcătuit maturitatea de expresie în sânul 

vorbitorilor din bordeie, din stâne, de pe plaiurile 

româneşti, fiind capabilă să exprime subtile nuanţe ale 

gândirii şi sensibilităţii, să constituie temelia pentru o 

valoroasă literatură cultă. Scriitorii n-au avut dificultăţi în 

folosirea după voie a cuvintelor româneşti şi a le 

împerechea („nunti”, cum ar spune Arghezi) în imagini 

artistice rafinate şi încărcate de tâlc filosofic.
15

 

                                                            
15 Anton Ilica, Restituiri literare, Arad, Editura Tiparnița, 2018, pp. 16-

18. 



58 

II. 3. Dezvoltarea sentimentului patriotic prin 

evenimente istorice 

 

De când vorbim de popoare
16

, în lume au existat 

conflicte pentru cucerirea teritoriilor, pentru orgolii, pentru 

invidii şi pentru rezolvarea prin agresiune a disputelor 

dintre grupuri. Iliada lui Homer descrie un război dintre 

atenieni şi tebani, desfăşurat mai mult de un deceniu pentru 

o femeie, Elena, care nu era nici frumoasă, nici tânără, dar 

era soţie de rege. A fost atât de crud, încât a fost nevoie să 

intervină zeii pentru a pune capăt conflictului. La noi, au 

fost identificate câteva mituri fundamentale, considerate ca 

fapte exemplare, care au amprentat specificul compor-

tamental al românilor: mitul erotic (al zburătorului şi 

suferinţelor pubertine), mitul etnogenetic (al formării 

poporului român), mitul mioritic (al luptei pentru putere şi 

uzurparea măreţiei) şi mitul construcţiei (al meşterului 

creator). Nu avem ca alte popoare un mit al războiului, 

pentru că am fost un popor paşnic, apărându-ne, când am 

fost agresaţi, „sărăcia, nevoile şi neamul”, cum spunea 

Mihai Eminescu, în poemul Scrisoarea III. Dar pericolele 

au fost dintotdeauna, din partea vecinilor, a popoarelor 

expansioniste, migratoare, căutătoare de spaţiu de supra-

vieţuire, a altor popoare conduse de vreun rege sau împărat 

fanatic şi dornic de măreţie. Pământul Daciei a fost mănos 

dintotdeauna, încât din recolte nu se vedea calul şi 

călăreţul, iar ostaşii lui Darius au fost nevoiţi să-ţi facă loc 

printre lanurile de grâu cu suliţele. Teritoriul Daciei este 

brăzdat de ape numeroase, de munţi protectori, de păduri 

umbroase şi de animale, potrivite pentru a asigura o viaţă 

tihnită şi un trai mai confortabil. Codrul a fost „frate cu 

românul”, fiind adăpost şi sursă de supravieţuire. La ivirea 

                                                            
16 Lucrarea Istorii a istoricului antic Herodot, din anul 440 î. Hr., îi 

menționează pe geți și daci ca locuitori ai teritoriului României de azi. 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Istorii_(Herodot)
https://ro.wikipedia.org/wiki/Herodot
https://ro.wikipedia.org/wiki/Ge%C8%9Bi
https://ro.wikipedia.org/wiki/Daci
https://ro.wikipedia.org/wiki/Rom%C3%A2nia
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pericolelor, cărările asigurau retragerea şi protecţia 

oamenilor, iar bunătăţile pădurilor puteau înlocui lipsa 

hranei casnice şi a produselor agricole. În faţa migratorilor, 

„ca salcia ne-am îndoit, dar nu ne-am frânt”, asimilându-i şi 

păstrându-ne identitatea spirituală şi limba. Un străin 

spunea că „românii s-au luptat mai mult pentru limbă decât 

pentru ţară”. Cert este că în decursul istoriei, păstrând cu 

demnitate acelaşi teritoriu şi având conştiinţa apartenenţei 

la acelaşi popor, s-a ajuns repede la dobândirea spiritului 

cetăţenesc, a apartenenţei la „cetate” şi câştigarea atri-

butului de locuitor al cetăţii, adică de cetăţean.  

Primele verificări ale sentimentului patriotic sunt de 

pe vremea voievodatelor transilvane, ale lui Gelu, Glad şi 

Menumorut
17

, când românii au fost atacaţi şi înfrânţi de 

armatele migratorilor maghiari, aşezaţi în Câmpia Pa-

nonică. Chemarea la oaste a voievozilor pentru apărarea 

pământului strămoşesc şi lupta până la sacrificiul suprem au 

fost acte eroice cu mare încărcătură patriotică. Mai apoi, au 

venit din stepele Asiei multitudinea popoarelor migratoare, 

goţii, ostrogoţii, vizigoţii, hunii, slavii, avarii şi mulţi alţii, 

cu metodele lor de pârjolire şi jefuire a teritoriilor ce le 

stăteau în cale. Acestea au trecut Carpaţii, au poposit o 

perioadă în câmpiile mănoase şi şi-au durat construcţii 

provizorii lângă apele dătătoare de viaţă din ţinuturile 

noastre moldoveneşti, transilvane ori muntene. Din când în 

când, pâlcuri de plăieşi, de luptători cu lance şi călăreţi 

iscusiţi atacau şi hărţuiau pe cei care doreau să ocupe 

pământul românesc.  

Neşansa noastră istorică a fost aşezarea poporului 

român în arealul carpato – dunărean – pontic, în Drumul 

mătăsii şi în calea multor popoare agresive şi dornice de un 

                                                            
17 Gesta Hungarorum, sec. XI, menționează voievodatul lui Gelu în 

centrul Transilvaniei, voievodatul lui Menumorut în Crișana, la Biharea 

și voievodatul lui Glad în Banat. 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Gesta_Hungarorum
https://ro.wikipedia.org/wiki/Voievodat
https://ro.wikipedia.org/wiki/Gelou
https://ro.wikipedia.org/wiki/Menumorut
https://ro.wikipedia.org/wiki/Glad
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teren mănos. Mai apoi, ne trezim între mari Imperii, Ţarist 

la Est, Turcesc – Otoman, la Sud, Habsburgic – Austro-

Ungar la Vest şi Regatul polonez în Nord. Ţările române au 

ajuns adeseori teatru de război dintre aceste mari puteri, iar 

teritoriile ţării erau negociate de acestea în urma războaielor 

dintre ele. A fost nevoie de protecţia când a unui imperiu, 

când a altuia, în schimbul unor tributuri de produse, bani, 

chiar sânge de copii. Nu era aşezare în ţări. Alexandru cel 

Bun, bunicul lui Ştefan cel Mare, pune ordine adminis-

trativă în Ţara Moldovei, păzind graniţele, punând însemne 

pentru delimitarea teritoriului şi organizând satele cu 

conducători, vornici şi judecători. Deja sentimentele pat-

riotice au căpătat o nouă dimensiune:responsabilitatea. 

„Aceasta este casa mea, acesta este pământul meu, aceasta 

este familia mea, acesta este satul meu”, era un nou model 

de atitudine. Patriotismul cetăţenilor vrednici de luptă a fost 

încercat şi validat, atunci când domnitorii moldoveni ori 

munteni i-au chemat la oaste, ca să apere teritoriul ţării. 

Mai mult, Muntenia a căpătat denumirea de Ţara 

Românească, amintind de originea romană a poporului şi de 

limba vorbită, identică în toate provinciile fostei Dacii
18

. 

Am purtat războaie cu Sultani, cu Împăraţi, cu Regi, ne-am 

apărat ţărişoarele noastre cu multe sacrificii, dar am avut 

credinţa în Dumnezeu şi cu crucea în mână am durat 

biserici de închinare şi de rugăciune pentru morţi. Imnul 

nostru, prin cuvintele sale din atâtea strofe, sintetizează 

luptele pentru păstrarea identităţii naţionale. 

Poetul transilvan, Andrei Mureşanu, în 11 strofe, 

transsubstanţiază liric întreaga noastră istorie din cele trei 

Principate române: 

„Priviţi măreţe umbre, Mihai, Ştefan, Corvine, 

Româna naţiune, ai voştri strănepoţi,  

                                                            
18 Cronicarului Grigore Ureche afirma că noi „de la Râm ne tragem”, 

deci în originea noastră există sânge de roman, Râm =Roma. 
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Cu braţele armate, cu focul vostru-n vine,  

„Viaţă-n libertate ori moarte”, strigă toţi.” 

şi continuă: 

„N-ajunse iataganul barbarei semilune, 

A cărui plăgi fatale şi azi le mai simţim; 

Acum se vâră cnuta în vetrele străbune, 

Dar martor ne e Domnul că vii nu o primim!” 

Ca apoi să spună: 

„Preoţi, cu crucea-n frunte! Căci oastea e creştină, 

Deviza-i libertate şi scopul ei preasfânt. 

Murim mai bine-n luptă cu gloria deplină, 

Decât să fim sclavi iarăşi în vechiul nost pământ!” 

 

Cei mai importanţi domnitori care au probat 

sentimentele patriotice şi au contribuit la dezvoltarea 

conştiinţei naţionale au fost Ştefan cel Mare (1457-1504) şi 

Mircea cel Bătrân (1386-1418). Ştefan a purtat multe bătălii 

cu turcii, maghiarii şi polonii, fiind de cele mai multe ori 

victorios. După fiecare victorie a înălţat câte o biserică. 

Mircea a fost domnitor în Ţara Românească întregind 

teritoriul prin ataşarea Dobrogei şi câteva cetăţi de la Pontul 

Euxin. Amintesc, întrucât locul naşterii mele este foarte 

apropiat de Baia, drum pe jos de o oră, că în preajma 

Crăciunului anului 1467, Matei Corvin a fost învins la Baia, 

moment de mândrie istorică pentru toţi locuitorii din jurul 

oraşului Fălticeni. Nu putem omite din relatările noastre 

despre dezvoltarea sentimentului patriotic prin fapte de 

arme pe Mihai Viteazul, întregitorul întregului neam 

românesc, pierit, prin trădare la Câmpia Turzii, şi nici 

exemplul de patriotism cu nuanţă de credinţă creştină a 

domnitorului Constantin Brâncoveanu, care a fost decapitat 

de turci (1714), împreună cu patru fii ai săi pentru refuzul 

de a părăsi credinţa creştină. În aceeaşi perioadă, o mare 

personalitate a culturii, Dimitrie Cantemir, a ajuns domnitor 
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al Moldovei, participând, alături de ţarul Petru cel Mare la o 

bătălie împotriva Sultanului. Fiind învins, se retrage la 

Curtea moscovită şi desfăşoară activitate literară, inclusiv 

elaborând cartea Descriptio Moldaviae, la solicitarea 

Academiei de la Berlin. Fiul său ajunge primul poet rus 

modern. 

Un destin încărcat de aure patriotice a avut 

Constantin Brâncoveanu, domnul Ţării Româneşti timp de 

un sfert de secol, din 1688 până în 1714, când a fost 

decapitat de către turci. În această perioadă, a fost o epocă 

de înflorire cultural-economică. A implementat în ţară un 

stil caracteristic de construcţii, numit stilul brâncovenesc, 

cu elemente renascentiste artistice şi tradiţii autohtone 

baroce. A fost un mare iubitor de cultură, a susţinut 

tineretul studios la şcoli apusene, a înfiinţat Academia 

domnească de la Bucureşti (1694) care pregătea preoţi şi 

dascăli. A ctitorit Mănăstiri, şcoli, biblioteci, tipografii, 

remarcându-se printr-un remarcabil act de cultură prin 

publicarea Bibliei de la Bucureşti, în limba română. A fost 

decapitat de turci, refuzând adoptarea religiei otomanilor şi 

renunţarea la religia creştină. A dat dovadă de patriotism şi 

iubire faţă de patria sa, prin măreţia activităţilor cultural şi 

devotamentul de credinţă creştină, răspândirea cărţilor şi a 

cuvântului biblic. 

Trecând peste momentul trist şi dramatic al 

Domniilor fanariote, ajungem la 1821, când Tudor 

Vladimirescu organizează, cu sprijinul grecilor, eliberarea 

ţării de sub turci. Pandurul Tudor Vladimirescu ridică 

„norodul la oaste”, pentru înlăturarea regimului fanariot, în 

faţa căruia rosteşte „Proclamaţia de la Padeş”, având un 

conţinut revoluţionar, un fel de nucleu al programului 

revoluţiilor paşoptiste. De la el păstrăm propoziţia „patria 

este norodul, iar nu tagma jefuitorilor”: „pesemne 

dumneata (N. Văcărescu, desemnat să înfrângă oastea 
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pandurilor – n.m.) pă norod cu al căror sânge s-au hrănit şi 

s-au poleit tot neamul boieresc, îl socoteşti nimic, şi numai 

pe jefuitori îi numeri patrie... Dar cum nu socotiţi 

dumneavoastră că patria se cheamă poporul, iar nu tagma 

jefuitorilor“. A fost asasinat de eteriştii greci ai lui 

Alexandru Ipsilanti, cu complicitatea boierilor autohtoni, 

speriaţi de atitudinea sa prea apropiată de popor. Gestul său 

ţine de patriotism, dorind să elibereze ţara de sub birurile 

grele ale fanarioţilor şi de asuprirea cruntă a „norodului” de 

către boierime. 

 

*** 

 

După Revoluţia Domnului Tudor, boierii solicită 

domni pământeni, recunoaşterea drepturilor naţionale şi 

obţinerea unor libertăţi pentru popor. Din 1822, când Poarta 

Otomană acceptă înlocuirea fanarioţilor cu domni 

pământeni, începe procesul de emancipare naţională, 

formarea conştiinţei patriotice şi lupta pentru câştigarea 

independenţei statale şi a unei vieţi politice moderne. Graţie 

deschiderilor europene spre organizaţiile masonice, boierii 

români (N. Bălcescu, M. Kogălniceanu, I. Câmpineanu, Al. 

I. Cuza, I. Heliade Rădulescu ş.a.) se implică în alcătuirea 

unei culturi naţionale şi a câştigării unirii şi independenţei. 

Deja conştiinţa naţională a unei patrii unitare există, după 

cum există conştiinţa identităţii comune a Principatelor şi a 

românilor de peste Carpaţi. Acest fapt a fost afirmat la 

revoluţiile din 1848, în care s-a vorbit despre Unire, despre 

Independenţă şi despre Identitate naţională. Deja 

dezvoltarea sentimentului patriotic a atins maturitate, a 

pătruns în şcoli şi instituţii, contribuind la determinarea 

însemnelor naţionale şi specific patriei române. La 1848, se 

discută de principii pentru reformarea patriei, despre 

egalitatea socială, desfiinţarea privilegiilor şi democra-
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tizarea relaţiilor administrative. Mai mult, în epocă, se 

rostesc discursuri de libertate, egalitate, frăţie, emancipare 

religioasă, dar mai ales emancipare etnică. Principiul 

dreptăţii şi renunţarea la oprimarea omului devine prioritar 

în discursurile la Adunările publice. E un semn de 

emancipare intelectuală, aşa cum spunea Dimitrie 

Ţichindeal, primul director al Şcolii Pedagogice în limba 

română din Arad: „Minte, mărită naţie, când te vei deştepta 

multe binefaceri vei aduce oamenilor şi ţării lor” (citat din 

memorie). Deja apar fapte şi evenimente care probează 

intensitatea sentimentului patriotic. Alexandru Ioan Cuza 

este ales domnitor comun al celor două principate şi 

denumirea ţării a devenit România.  

La 24 ianuarie 2018, paşii ne-au purtat în Sala 

Unirii din Alba Iulia pentru a sărbători 159 de ani de la 

Unirea Principatelor Române, înfăptuită în 1859 şi care ne-

a oferit un plăcut prilej de răsfoire a filelor de istorie, care 

oglindesc evoluţia românilor spre unitatea de neam şi ţară
19

. 

Încă din timpuri străvechi exista la români o 

conştiinţă populară şi una cărturărească asupra unităţii 

etnice româneşti, dar în schimb, nu exista şi o unitate 

politică. 

Exista o pendulare permanentă a populaţiilor 

româneşti peste Carpaţi, practicând transhumanţa sau 

comerţul cu diferite produse. 

Cărturarii noştri, cum ar fi Grigore Ureche şi Miron 

Costin, stăruiseră încă din secolul al XVII-lea asupra 

acestei unităţi, arătaseră că moldovenii cu muntenii şi cu 

transilvănenii una sunt şi cu toţii „de la Rîm ne tragem”, din 

nobila obârşie a Romei. 

                                                            
19  C. Avădanei, Alexandru Ioan Cuza – un domnitor al tuturor 

românilor, eseu în manuscris. 
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Odată cu veacul al XIX-lea, ideea unirii politice a 

românilor de pretutindeni devine tot mai puternică şi ajunge 

să se impună ca o necesitate obiectivă. 

Cărturarii români pregătesc trezirea conştiinţei de 

neam, prin publicarea unor lucrări fundamentale şi diferite 

publicaţii.  

Astfel, apare imaginea Daciei vechi, a ţării lui 

Burebista şi Decebal, întinzându-se pe ambele laturi ale 

Carpaţilor, care domină spiritele. Încă în 1818, învăţatul 

Dionisie Fotino publicase „Istoria vechii Dacii”; Mihail 

Kogălniceanu scoate la Iaşi, în 1840, „Dacia literară”; 

transilvăneanul August Treboniu Laurian şi cu munteanul 

Nicolae Bălcescu încep să dea la iveală, în 1845, la 

Bucureşti, „Magazinul istoric pentru Dacia”, în cinci volu-

me. Oltenii, cer printr-un memoriu, domnului Gheorghe 

Bibescu să lupte pentru înfiinţarea „regatului dacic”. 

Numele ţării strămoşilor ajunge să aibă semnificaţia unui 

adevărat program politic: înfăptuirea statului românesc 

unitar.  

Această înfăptuire răspunde deopotrivă unei 

necesităţi economice, căreia îi dă expresia uniunea vamală 

dintre Muntenia şi Moldova, uniune aplicată de la 1 ia-

nuarie 1848 şi precedată de Convenţia de comerţ din 1835. 

Contextul istoric în care s-a făcut primul pas spre 

unirea celor două principate, Moldova şi Ţara Românească 

la 1859, era deosebit de complex, disputele marilor imperii 

pentru resurse materiale şi umane, precum şi pentru 

dominarea drumurilor comerciale din zonele Mării Negre şi 

a bazinului Mării Mediterane, atingând cote maxime. 

Disputele au culminat cu războiul Crimeii(ruso-

turc), desfăşurat între anii 1853-1856, în care au ieşit 

învingători Turcia cu aliaţii din vest: Anglia, Franţa şi 

Austria. 
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Tratatul de pace de la Paris, încheiat la 30 martie 

1856, cuprindea şi clauze privitoare la Principate: 

1. Moldova va primi cele trei judeţe din Basarabia, 

Cahul, Bolgrad şi Ismail; 

2. Principatele vor rămâne sub suzeranitatea Porţii 

otomane, cu garanţia marilor puteri europene; 

3.Regulamentele organice se vor revizui conform 

dorinţei românilor; 

4.Se va asigura libertatea navigaţiei pe Dunăre şi 

neutralitatea Mării Negre. 

Imediat după semnarea Tratatului de pace de la 

Paris, în Principate încep pregătirile în vederea convocării 

divanurilor. 

Curentul unirii crescuse în intensitate, lumea îşi 

dădea seama că numai astfel se va putea păşi temeinic pe 

calea progresului politic, se va forma un stat care să ajungă 

independent şi puternic. 

Erau însă şi forţe care se opuneau Unirii: Austria, 

Turcia, dar şi Anglia.  

Intervenţia energică a Franţei, prin împăratul 

Napoleon al III-lea, a făcut ca balanţa să se încline în 

favoarea unirii Principatelor Române, dovedindu-se a fi un 

mare prieten al românilor. 

Proiectul Adunărilor ad-hoc a fost prezentat 

reuniunii de la Paris din 1858 şi prevedea: unirea 

Principatelor într-un singur stat cu numele de România, 

conducerea să fie preluată de un prinţ din familie 

europeană, respectarea autonomiei ţării şi trecerea sub 

garanţia colectivă a celor şapte puteri. 

Reuniunea Marilor Puteri adoptă un act numit 

Convenţia de la Paris(1858), care va avea rol de constituţie 

pentru Principate. Aceasta prevedea: unirea Principatelor 

într-un stat, numit Principatele Unite ale Moldovei şi 

Valahiei, cu domni separaţi, cu câte o Adunare fiecare, 
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instituţii comune stabilite la Focşani, Comisia Centrală şi 

Înalta Curte de Justiţie şi Casaţie; puterile în stat să fie: 

puterea legislativă, puterea executivă şi puterea 

judecătorească; domnul să fie ales pe viaţă, Adunarea să fie 

aleasă prin vot pe 7 ani; se mai prevedeau drepturi şi 

libertăţi cetăţeneşti şi desfiinţarea privilegiilor. 

Cu toată opoziţia Marilor Puteri, românii au reuşit 

realizarea unirii, profitând de faptul că în Convenţia de la 

Paris nu se specifica interdicţia ca aceeaşi persoană să nu 

poată ocupa funcţia de domnitor în ambele principate. 

Principalele evenimente care au dus la realizarea 

unirii au evoluat astfel: la 5 ianuarie 1859, Al. I. Cuza este 

ales domn în Moldova de către Adunare; la 24 ianuarie 

1859 Al. I. Cuza este ales domn şi în Ţara Românească (cu 

unanimitate de voturi); în martie 1859 are loc o nouă 

Conferinţă la Paris unde cinci din Marile Puteri recunosc 

iniţial dubla alegere a lui Cuza, pentru ca ulterior să se 

alăture Austria şi Turcia. 

Astfel domnitorul Al. I. Cuza dobândeşte autoritatea 

necesară pentru a trece la desăvârşirea unor reforme aflate 

în aşteptare, pentru modernizarea statului român. În anul 

1860, domnitorul hotărăşte unificarea Adunărilor şi 

guvernelor , deci realizarea unei uniri depline. 

La Conferinţa de la Constantinopol din 1861, 

Marile Puteri recunosc unirea deplină doar pe timpul lui 

Cuza, gest care va fi considerat un amestec brutal în 

treburile tânărului stat român. 

Totuşi, Al. I. Cuza va merge hotărât înainte pe calea 

reformelor progresiste.  

În ianuarie 1862 este alcătuit primul guvern unic, 

condus de conservatorul Barbu Catargiu. Adunările se 

reunesc la Bucureşti, oraş care devine capitala României. 

De fapt, Al. I. Cuza continuă realizarea principalelor 

puncte ale proiectului paşoptist. În viaţa politică s-au 
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format două „grupări politice”, provenite din Partida 

naţională: conservatorii, reprezentaţi de marii proprietari 

funciari, şi liberalii (foşti revoluţionari din 1848). Liberalii 

şi conservatorii nu erau încă partide politice în adevăratul 

sens al cuvântului, dar aceste grupări erau reprezentate de 

personalităţi care aveau în comun aceleaşi concepţii privind 

organizarea statului. 

Proiectul de modernizare gândit de domnitorul 

Alexandru Ioan Cuza cuprindea rezolvarea a două 

probleme fundamentale ale societăţii româneşti: împroprie-

tărirea ţăranilor şi extinderea dreptului de vot. Cuza a 

colaborat la întocmirea acestui program cu liberalii 

moderaţi, deoarece liberalii radicali doreau limitarea la 

minim a puterii preşedintelui. 

Conservatorii erau ostili reformelor iniţiate de Cuza, 

şi totuşi primul guvern a fost conservator, în frunte cu 

Barbu Catargiu (1862). Acesta refuza realizarea reformei 

agrare şi prin discursul rostit în Adunare şi-a exprimat 

opoziţia înverşunată, chiar cu preţul vieţii. În aceeaşi zi el a 

fost asasinat, cazul fiind până astăzi considerat un mister. 

Cel mai important guvern a fost cel liberal moderat, 

condus de Mihail Kogălniceanu (1863-1865), în timpul 

căruia s-au realizat marile reforme: legea secularizării 

averilor mânăstireşti (1863), reforma agrară (1864), legea 

instrucţiei publice (1864): învăţământul primar devenea 

gratuit şi obligatoriu. Se înfiinţează universităţile din Iaşi 

(1860) şi Bucureşti (1864) şi se adoptă Codul civil şi Codul 

penal (1865).  

O preocupare a domnitorului Al. I. Cuza au fost 

românii din afara hotarelor; unirea celor două Principate 

fiind numai prima fază a unui proces mai larg, la capătul 

căruia stătea unirea tuturor românilor. Chiar din 1859, 

acesta avea intenţia de a se folosi de războiul ce izbucnise 

între Austria de o parte, Italia şi Franţa de cealaltă, spre a 
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ajuta pe românii din Ardeal. În acest scop, domnitorul 

încheie o convenţie secretă cu revoluţionarul maghiar 

Klapka, care ar fi fost aplicată în cazul când insurecţia 

habsburgică ar fi avut loc. 

Pentru aromâni, Al. I. Cuza a înfiinţat o şcoală în 

Bucureşti, la Mânăstirea Sfinţii Apostoli; primii elevi sunt 

aduşi din Pind de călugărul aromân Averchie. 

Tot în Bucureşti se tipăresc în acelaşi timp o serie 

de lucrări destinate aromânilor: două gramatici şi un 

abecedar. Dimitrie Bolintineanu, aromân de origine, este 

trimis de domnitor într-o documentare în Macedonia pentru 

a afla modul de viaţă a românilor din zonă şi a dezvolta 

relaţiile de colaborare şi într-ajutorare frăţească. 

Anul 1864 a marcat o cotitură în domnia lui Cuza. 

Datorită faptului că Adunarea a refuzat să adopte legea 

rurală, domnitorul a procedat la dizolvarea acesteia, definită 

ca o lovitură de stat. În aceste condiţii Cuza supune votului 

popular o nouă constituţie şi o nouă lege electorală. Noua 

constituţie era numită „Statutul Dezvoltător al Convenţiei 

de la Paris”, şi prevedea puteri foarte mari domnitorului, 

atât executive cât şi legislative. 

Domnitorul a reuşit, prin negocieri dificile, să 

obţină recunoaşterea schimbării constituţionale de către 

puterile garante, dar şi-a îndepărtat de lângă el aproape pe 

toţi oamenii politici cu care a colaborat anterior. 

În aceste condiţii, domnitorul a fost silit să abdice, 

în februarie 1866, de către o alianţă alcătuită din 

conservatori şi liberali radicali, acţiune intrată în istorie sub 

numele de „monstruoasa coaliţie”. Singura idee comună 

care a unit aceste forţe a fost înlăturarea lui Cuza. 

După abdicarea lui acestuia, puterea a fost preluată 

de o Locotenenţă domnească, alcătuită din trei persoane. 

Domnia lui Alexandru Ioan Cuza a pus bazele 

statului român modern, deoarece în această perioadă au fost 
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create sau reorganizate o serie de instituţii fundamentale: 

armata naţională, universităţile, Arhivele Statului, Curtea 

de Conturi, CEC-ul. S-a introdus sistemul metric şi greutăţi, 

s-a creat moneda naţională-leul, s-a adoptat o legislaţie 

modernă în multe domenii. România a deschis agenţii 

diplomatice în străinătate, fapt care a făcut ca suzeranitatea 

otomană să fie aproape formală. 

Mica Unire de la 1859, înfăptuită sub Alexandru 

Ioan Cuza, constituie preludiul la evenimentul astral din 

viaţa românilor, realizarea Marii Uniri de la 1 Decembrie 

1918, dorinţă de veacuri a poporului de a avea o Românie 

Mare, Întregită. 

 

*** 

 

Se pun bazele Statului naţional român unitar, a cărui 

independenţă se va realiza câţiva ani mai târziu prin 

victoria împotriva Otomanilor la Plevna, Griviţa şi 

Smârdan, pe teritoriul Bulgariei de astăzi.  

Regatul României are deschidere europeană prin 

numirea unui conducător de stirpe regală, rudă cu înalţii 

regi ai Europei. România este deja deplin o ţară europeană 

şi este invitată să participe direct la toate evenimentele în 

care se antrenează Ţările Europene. De pe-acum, Regatul 

României este o ţară civilizată a Europei, probându-şi 

calităţile patriotice în evenimente istorice comune. Participă 

la Războaiele balcanice, alături de alte puteri europene, este 

invitată să participe la Războiul prim mondial (1916-1919), 

primind atribuţii importante, inclusiv acelea de a înlătura 

Revoluţia bolşevică de la Budapesta. Intrarea României în 

Război, alături de Antantă, pune armata ţării în situaţia de a 

lupta în condiţii dintre cele mai nesigure. În toamna anului 

1916, armata cu cei 450. 000 de militari suferă înfrângeri 

umilitoare, iar inamicul ocupă 2/3 din pământul patriei, 
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inclusive Capitala, iar administraţia se retrage la Iaşi. 

Armistiţiul semnat cu Puterile Centrale a fost umilitor şi 

total lipsit de patriotism din partea decidenţilor politici. 

Regele Ferdinand al României refuză semnarea „tratatului 

umilitor de pace”, dovedind mai mult patriotism şi 

cumpănire decât politicienii ţării. Încheierea Războiului ne 

regăseşte de partea câştigătoare, Imperiul Austro-Ungar se 

dezmembrează, făcând posibilă integrarea României într-un 

stat unitar şi indivizibil. Sacrificiul poporului şi armatei a 

fost enorm, pierzând circa 880 de mii de soldaţi, 275 de mii 

de civili, economie distrusă, tezaur pierdut, suferinţe 

depline. Apoi, „din categoria civililor au decedat peste 

700.000 de oameni, moartea lor survenind din cauza 

bolilor, a mizeriei şi a numeroaselor suferinţe cauzate de 

armatele străine.” Mulţi români au fost înrolaţi în armata 

austro-ungară, pierind pe frontal din Medyka (Polonia), 

Piave (Italia), pe teritoriul Ungariei, astfel că au pierit alţi 

82.588 de morţi/dispăruţi şi 63.304 de răniţi, invalizi şi 

bolnavi. 

Eroismul soldaţilor români a stârnit cuvinte de 

admiraţie pentru că „îşi iubeau foarte mult ţara şi erau 

foarte supuşi fiind obişnuiţii cu greutăţile şi sacrificiul” şi 

„sunt cei mai buni soldaţi ai lumii şi fac la acest moment 

admiraţia armatelor aliate”, după afirmaţia generalului 

francez Berthelot. În schimbul acestor sacrificii, România 

îşi dublează teritoriul statal şi îşi măreşte în mod 

semnificativ populaţia, în urma Marii Adunări Naţionale de 

la Alba-Iulia şi a Tratatului de pace de la Paris. Deja putem 

vorbi de o deplină conştiinţă patriotică, cea mai înaltă 

expresie căpătând în 1918, la Alba-Iulia, când Adunarea 

Naţională a decis Unirea pentru vecie a Transilvaniei cu 

România, alcătuind astfel „România dodoloaţă”.  

În toată această perioadă, sacrificiile făcute de popor 

au fost incomensurabile, dovedind că dragostea pentru 
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patria ameninţată este mai puternică decât suferinţa. 

Refacerea ţării după această conflagraţie mondială implica 

noi sacrificii, dar entuziasmul patriotic al naţiei întregite a 

fost mai puternic decât rănile unei asemenea conflagraţii. 

După mai puţin de două decenii, România participă 

cu mare sacrificiu de sânge la al doilea Război mondial 

(1939-1945). La începutul Războiului Mondial, Regatul 

României pierde, prin dictate, părţi din teritoriul ţării 

(Ardealul de Nord, Basarabia, Bucovina de Nord, Ţinutul 

Herţa): „Pe 23 august1939, Germania nazistă şi Uniunea 

Sovietică au semnat Pactul Ribbentrop-Molotov, al cărui 

protocol secret prevedea împărţirea Poloniei şi României 

între cele două puteri totalitare”. Armata română face 

sacrificii luptând alături de Germania fascistă pentru 

eliberarea teritoriilor răpite de sovietici, luptând până la 

Stalingrad, cu foarte multe pierderi omeneşti. După 23 

august 1944, armata română participă la război alături de 

foştii duşmani şi împotriva foştilor camarazi, pentru 

„eliberarea de sub jugul fascist” şi a Ardealului de Nord. A 

luptat pe Carpaţi, în pusta ungară, în Munţii Tatra, unele 

unităţi ajungând în Austria şi la Berlin. Cu tot tributul de 

sânge al soldaţilor şi cu toate suferinţele îndurate de 

populaţia civilă, la sfârşitul războiului am fost declarată ţară 

învinsă şi am rămas în sfera de influenţă a 

sovieticilor.”Pierderile militare româneşti au fost de 

aproximativ 300.000 de oameni. Totalul morţilor a fost de 

93.326 (72.291 în timpul alianţei cu Puterile Axei şi 21.035 

de partea aliaţilor): totalul dispăruţilor şi prizonierilor este 

de 341.765 (283.322 în timpul alianţei cu Puterile Axei şi 

58.443 de partea aliaţilor) numai 80.000 au supravieţuit 

captivităţii în Uniunea Sovietică. Sursele ruseşti 

menţionează 54.600 de morţi din cei 201.800 români 

prizonieri în Uniunea Sovietică în timpul războiului. 

Cifrele nu includ cei 40.000-50.000 de morţi în armata 

https://ro.wikipedia.org/wiki/23_august
https://ro.wikipedia.org/wiki/23_august
https://ro.wikipedia.org/wiki/Germania_nazist%C4%83
https://ro.wikipedia.org/wiki/Uniunea_Sovietic%C4%83
https://ro.wikipedia.org/wiki/Uniunea_Sovietic%C4%83
https://ro.wikipedia.org/wiki/Pactul_Ribbentrop-Molotov
https://ro.wikipedia.org/wiki/Polonia
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ungară. Pierderile de civili sunt de 64.000 inclusiv 20.000 

morţi în timpul ocupaţiei ruse a Basarabiei şi Bucovinei din 

1940-41 şi genocidul populaţiei rrome-36.000 morţi. 

Raidurile aliaţilor au provocat 7.693 de morţi în rândul 

civililor”
20

.  

În urma celor două Războaie mondiale, pământul 

ţării s-a umplut de cimitire militare şi de monumente 

închinate eroilor cunoscuţi sau necunoscuţi pieriţi pe 

câmpul de luptă. Anual, ca semn de respect pentru 

devotamentul şi sacrificiul lor, generaţii după generaţii aduc 

un omagiu de neuitare prin coroane de flori, slujbe de 

pomenire şi pomelnice ale urmaşilor. Aproape fiecare 

localitate şi-a ridicat un monument al eroilor, menţionând 

numele acestora. În alte ţări, există cimitire militare 

româneşti, cu eroii ce dorm sub o piatră funerară. Eroismul 

se identifică cu ideea de patriotism. Ei au pierit pentru ţară, 

au luptat pentru întregirea teritorială a ţării şi pentru 

apărarea acesteia. Omagiile aduse de generaţiile următoare 

sunt închinate acestor militari, care şi-au sacrificat viaţa 

pentru patrie, luptând sub drapelul României. Patriotismul 

lor le-a dat dreptul de a fi amintiţi anual şi a beneficia de 

slujbe creştine de pomenire. 

În fine, după aproape o jumătate de secol de 

privaţiuni, în numele „dragostei faţă de partid şi patrie”, 

suportând umilinţa, sărăcia, falsitatea şi minciuna, 

aplaudând sau înjurând pe ascuns partidul şi statul de 

sorginte comunistă, a venit momentul Revoluţiei. Înainte de 

a arăta sacrificiul revoluţionarilor şi riscurile asumate, 

amintim de eroismul acestui popor, care a suportat datoriile 

de război, umilinţele propagandistice, sărăcia şi rigorile 

unui regim totalitar. Aceste generaţii merită un monument 

al eroilor anticomunişti, care să includă întreaga populaţie – 

                                                            
20 Pierderile României în cel De-al Doilea Război Mondial, 

https://ro.wikipedia.org/wiki (accesat 5 feb. 2020) 

https://ro.wikipedia.org/wiki
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cu excepţia activiştilor de partid -, înzestrată cu spirit de 

sacrificiu şi cu demnitatea de a spera într-o lume mai bună. 

Acest popor umilit, profitând de contextual 

european şi mondial de eliberare şi de obţinere a libertăţilor 

democratice, în decembrie 1998, a organizat Revoluţia. 

Scoasă din cazărmi pentru apărarea administraţiei de partid 

comunist şi a comunismului în România,Armata a 

fraternizat cu grupul de manifestanţi şi a contribuit la 

răsturnarea regimului de partid comunist, condus autoritar, 

dar în numele unei democraţii false, de Ceauşescu. Liderii 

manifestanţilor, însoţiţi de sute de oameni, au dat dovadă de 

înalt spirit civic, de voinţa asumată pentru începutul unei 

alte lumi, mai bune, mai drepte şi mai demne. Toţi 

revoluţionarii autentici, nu şi cei cu certificate false de 

revoluţionar, sunt eroi, înzestraţi cu sentimente patriotice, 

de iubire faţă de patrie, faţă de cetăţeni şi faţă de viaţa 

tihnită a acestora. Toţi aceştia se înşiruie în rândul 

patrioţilor, care – de-a lungul istoriei – au făcut ca ţara 

noastră, România, să facă parte din rândul ţărilor civilizate 

şi moderne, să aparţină Uniunii Europene, să facă parte din 

principalele tratate internaţionale, alături de celelalte state 

ale lumii civilizate.  

 

*** 

În toate momentele importante ale istoriei, în clipele 

de cumpănă, naţiunea română s-a implicat plenar în 

animarea datoriei cetăţeneşti de iubire faţă de patrie, faţă de 

Statul naţional român, faţă de cultura şi civilizaţia creată de 

acest popor aşezat pe arcul carpatic. Patriotismul a fost o 

trăsătură de caracter al cetăţenilor României, iar atunci când 

a fost nevoie de sacrificiu, poporul român a fost demn de 

istoria sa şi de faptele înaintaşilor. Stau mărturie cimitirele 

militare care împânzesc întregul teritoriu al României, 

monumentele eroilor cunoscuţi sau necunoscuţi din ţară sau 
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de pe câmpurile de luptă din străinătate, numărul de jertfe 

umane şi faptele de vitejie mărturisite în bătăliile pentru 

victoria armatelor noastre. Cea mai bună călăuză în 

încropirea şi manifestarea sentimentului dragostei faţă de 

ţară sunt faptele eroice. La fel de înălţătoare sunt faptele de 

eroism în reconstrucţia ţării în urma dezastrelor naturale sau 

a distrugerilor de războaie. Cetăţenii României au re-

construit ţara după fiecare conflagraţie mondială, şi-au 

refăcut gospodării, dramele sufleteşti, au reconstruit ţara, 

urmele dezastrelor, au străpuns Carpaţii, au zăvorât 

Dunărea, au construit Canalul Dunărea – Marea Neagră, au 

dat ţării o economie prosperă, dovedind capacitatea creaţiei 

tehnice a acestui popor. Au ştiut fabrica tractoare, auto-

turisme, tancuri, submarine, avioane, elicoptere, construcţii 

măreţe, biserici, mănăstiri, poduri şi şosele etc. Toate sunt 

fapte dovedesc patriotismul şi demnitatea civică a unui 

popor viguros şi capabil de înălţătoare virtuţi morale şi 

comportamentale.  

 

 
Mănăstirea Bârsana (Maramureş) 
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Primăvara în Bucovina 

 

 

 
Statuia lui Decebal de la Dunăre 
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CAPITOLUL III. 

MODALITATEA DE EXPRIMARE A 

PATRIOTISMULUI PRIN OPERELE DE 

ARTĂ 
 

Literatura populară este creaţia anonimă, colectivă, 

care circulă în diferite medii populare, sub formă de creaţie 

artistică. Adeseori, creaţiile literare sunt însoţite de o 

muzică, de coregrafie, costumaţie populară, fiind expuse în 

sărbători populare, obiceiuri ori tradiţii ale grupului. 

Folclorul literar constituie un gen de sine stătător care 

însoţeşte pe oameni în toate manifestările, dezvoltându-se 

de-a lungul secolelor în strânsă legătură cu activităţile lor şi 

cu participarea la viaţa publică.  

Natura şi funcţia social-artistică a genului au 

necesitat o structură literară-muzicală proprie, potrivit 

gradului de percepere a realităţii Particularităţile de 

interpretare a versurilor – recitate într-un anumit ritm, 

cântate sau gesticulate în strânsă legătură cu dansul popular 

– cât şi tematica şi procedeele de creaţie artistică, 

cristalizate de-a lungul timpului în practica colectivă 

determină deosebirea acestui gen de folclorul altor grupuri. 

Datorită funcţiilor sale multiple, folclorul are un conţinut 

complex şi eterogen, deoarece cuprinde piese create în 

epoci diferite şi unele sunt preluări din folclorul vecinilor, 

sub formă de variante. Acestea din urmă, în procesul de 

asimilare, au suferit transformări în conţinut şi formă, 

pentru a corespunde funcţiei şi concepţiei artistice a noilor 

interpreţi. 

În cântecele populare, se păstrează vestigii ale unei 

străvechi culturi populare-obiceiuri şi credinţe transmise 

sub forme lexicale şi morfologice vechi, nume ale unor 

personalităţi istorice. Ele oglindesc într-un mod foarte 

curios diferite epoci din istoria românilor. De pildă, în 
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„Cântecul soarelui”, unii cercetători văd reminiscenţe ale 

cultului slav şi ale obiceiurilor geto-dacilor de a trage cu 

arcul pentru alungarea norilor. Analizat sub aspectul 

creaţiei literare, acest gen al folclorului nostru se 

caracterizează prin simplitate, muzicalitate şi plasticitate. 

Imaginile sunt luate din lumea animală şi florală, din viaţa 

socială şi de familie, din faptele istorice, dar şi dintr-o lume 

închipuită. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Arcul de Triumf –Constantin Brâncuși, Târgu Jiu 
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III. 1. Exprimarea patriotismului prin literatură 

 

Primele formule de relatare a faptelor oamenilor se 

regăseşte în folclor, în creaţia populară şi anonimă. 

Cântăreţul popular s-a oprit asupra faptelor măreţe şi le-a 

transpus în doine, hore, cântece de jale sau de înmor-

mântare, balade eroice ori fabule ironice. Creaţia populară, 

la fel ca limba naţională, sunt păstrătoare a tradiţiilor şi 

obiceiurilor, reprezentând în forme specifice înalte senti-

mente umane sau colective.  

Mai demult, înaintea Evului modern, o bună parte a 

oamenilor se năşteau fiind dependenţi de alţi oameni. După 

Revoluţia franceză, promotoare a principiilor democratice, 

omul se naşte liber şi nimic (şi nimeni) nu avea drept de 

oprelişte ori să atenteze la libertatea acestuia, indiferent de 

rasă, religie, condiţie socială ori stare personală. Pentru 

persoanele care au nevoie de sprijin la un moment dat ori 

pentru întreaga viaţă, s-au înfiinţat instituţii de asistenţă 

socială şi de protecţie, creându-se premisele pentru o reală 

viaţă independentă, spiritual şi fizic. Din păcate, foarte 

repede teoria (Rousseau, C. Lay, Tolstoi etc.) a ajuns doar 

un document pentru istorici, iar condiţia umană şi-a dovedit 

neputinţa în a asigura fiecărui individ suficientă inde-

pendenţă, ca să se poată considera liber.  

Omul se naşte liber, dar societatea îl face dependent 

de anumite contexte. Educaţia omului premerge spre 

manipulare, iar celebrul citat latin homo homini lupus est 

(Omul este lup pentru om)
21

, confirmă un adevăr: multe din 

regulile de organizare a vieţii animalelor (instinctul de 

supravieţuire, năzuinţa pentru hrană de calitate, plăcerea de 

a-l supune pe altul etc.) sunt specifice oamenilor şi 

                                                            
21  Cf. Plaut, 195 î. Hr.: „Lupus est homo homini, non homo, quom 

qualis sit non novit.” 
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umanităţii. Toate declaraţiile de umanism şi egalitate, de 

frăţietate şi libertate sunt încălcate de chiar grupurile 

organizate în state, naţiuni, credinţe religioase. Inegalitatea 

dintre oameni şi grupuri a ajuns o formă de opresiune, în 

sensul în care celui puternic prea puţin îi pasă de soarta 

celui slab, care devine dependent economic, social, politic, 

cultural. Egoismul face parte din natura omului. Din nou, 

şansele copiilor acestora de a fi liberi sunt ruinate prin chiar 

naşterea lor din părinţi ajunşi în situaţie defavorizată. 

Inegalitatea afectează condiţia umană independentă, iar 

omul este sursă de invidie, ură, mânie, egoism şi 

dispreţuire.  

Toate cele de mai sus conduc spre ideea convieţuirii 

oamenilor pe bază de concesii, conform cărora cei 

puternici, indiferent cum au ajuns astfel (moştenire, calităţi 

native, conjuncturi), îşi menţin privilegiile fără scrupule:  

 

„Spuneţi-mi ce-i dreptatea? – Cei tari se îngrădiră 

Cu-averea şi mărirea în cercul lor de legi; 

………………………………………………. 

Faceţi ca-n astă lume să aibă parte dreaptă, 

Egală fiecare, şi să trăim ca fraţi”  

(M. Eminescu, Împărat şi proletar) 

 

Cum spuneam, la naştere toţi oamenii au şansa 

libertăţii, adică dreptul la „independenţă”. Sunt atâtea 

exemple care combat ideea „inegalităţii de şanse!”. De 

pildă, au fost personalităţi născute din părinţi foarte săraci 

şi au ajuns genii, care s-au ivit în lume în zone fundamental 

defavorizate şi şi-au găsit împlinire în condiţia lor umană 

etc. Cum au reuşit acestea să schimbe soarta, destinul lor, 

evitând pierderea potenţială de libertate? Răspunsul este 

clar: prin minte, prin înţelepciune, prin cultură! Investiţia în 

educaţie, în cultivarea minţii şi acumularea de înţelepciune 
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sunt oportunităţi, care conduc spre asigurarea unei demni-

tăţi umane. Prin cultură, omul poate deveni independent! 

Ce fel de independenţă se câştigă este o altă întrebare, ce 

are drept la clarificare. Nu cumva, „independenţa” se 

clădeşte pe punerea în „dependenţă” a altora? Dreptul meu 

la libertate îl câştig fără a afecta dreptul celuilalt semen al 

meu la libertate! În fine, nu vom intra în speculaţii 

antropologice, ci vom revendica un tratament preferenţial 

creaţiei populare, ca element de cultură, care configurează 

omului demnitatea.  

 

 

 

 

 
Patriotism la țăranii români-1923, Vidra, Vrancea 
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III. 1. 1. Literatura populară 
 

Deschiderea europeană, determinată de consecinţele 

Păcii de la Adrianopol (1829), a surprins creativitatea 

românească într-o stare de arcuire, gata de zvâcnire, 

conturând o primă generaţie de scriitori cu valoare care ne 

pot reprezenta în literatura universală: Eminescu, Caragiale, 

Creangă şi Slavici. Fenomenul nu este întâmplare literară, 

ci o ieşire, din arcuire, în cultură. Sincronizarea culturii 

române cu spiritualitatea europeană (şi universală) s-a 

derulat rapid, fapt explicabil prin aceea că lunga tăcere a 

literaturii (şi culturii) nu însemna inexistenţa ei, ci doar o 

obturare de comunicare cu manifestările artistice 

europene
22

.  

Literatura populară cuprinde toate producţiile 

literare, create, transmise şi păstrate de un popor din cele 

mai îndepărtate vremuri şi până astăzi. Se integrează 

termenul de folclor (acesta având sensul de „înţelepciune 

populară”), alături de teatru popular, dansuri şi muzică 

populară, costumaţie, sculpturi în lemn, picturi murale ş.a. 

Printre trăsăturile de bază ale literaturii populare amintim:  

• oralitatea care constă în transmiterea orală, prin 

viu grai, fără pagini tipărite, a textelor artistice;  

• colectivismul însemnând că, la conturarea unei 

forme artistice finisate, au contribuit – în timp – mai mulţi 

creatori, fiecare adăugând sau ignorând câte ceva. Textele 

populare suferă modificări în funcţie de transmiţătorii orali, 

care le pot degrada sau înfrumuseţa prin omisiuni, adăugiri, 

sensuri derivate; se obţin astfel variantele.  

• anonimatul este o caracteristică specifică 

literaturii populare, întrucât numele creatorilor iniţiali şi ai 

celor care „rotunjesc” valoric textele nu sunt cunoscute, 

contributorii rămânând anonimi. De altfel, nu există nici un 

                                                            
22 Anton Ilica, op. cit., p. 23-26. 
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interes şi, de aici, nici o certitudine privind identificarea 

„autorilor”, întrucât textele „trăiesc” prin cât mai multe 

variante şi „respiră” tocmai prin îmbogăţirea necontenită, 

graţie permanentei lor şlefuiri. Un culegător de folclor 

fixează (doar) o variantă prin scris;  

• sincretismul se referă la faptul că nici o producţie 

populară nu se exprimă singură, ci îngemănează mai multe 

domenii artistice. Cel care foloseşte o strigătură o însoţeşte 

de melodie, de mimică, o rosteşte în timpul dansului, 

îmbrăcat într-un costum naţional. Muzica populară se 

dantelează pe versuri cântate la şezători, la hore, în 

derularea obiceiurilor ş.a.;  

• naţionalismul creaţiilor folclorice este o trăsătură 

evidentă, întrucât producţiile populare exprimă starea 

sufletească, profilul spiritual al colectivităţii, durerile şi 

bucuriile, istoria şi ocupaţiile, credinţele şi obiceiurile unui 

anumit popor. Lucian Blaga pomenea de matricea stilistică, 

un factor de individualizare absolută a caracterului naţional, 

un nucleu estetic care particularizează comportamentul 

artistic al unui popor;  

• enciclopedismul înseamnă capacitatea creaţiilor 

populare de a stoca, într-un mod specific, întreaga cultură şi 

civilizaţie, istoria şi filosofia, sensibilitatea şi obiceiurile, 

trăsăturile de caracter şi mitologia ş.a. Folclorul e o 

veritabilă enciclopedie, o oglindă fidelă a epocilor şi a vieţii 

oamenilor.  

 Cultura populară română a fost atât de viguroasă, 

încât a avut capacitatea de a construi, pe baza ei, miturile 

naţionale. George Călinescu fixează bornele mitologiei 

naţionale în patru mituri fundamentale, care reprezintă şi 

amprentează manifestările poporului român. Mircea Eliade 

considera că mitul povesteşte o istorie sacră despre cum 

ceva a început să fie, iar personajele antrenate sunt 

supranaturale. Actele acestora s-au petrecut in illo tempore 
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(la începutul timpului) şi înfăţişează modele exemplare, 

semnificative. Analizând cele patru mituri pomenite de 

esteticianul G. Călinescu (creaţie, pastoral, erotic şi 

etnogenetic), precum şi exemplele-argument (Meşterul 

Manole, Zburătorul, Mioriţa, Traian şi Dochia), 

constatăm o discretă diferenţiere dintre mitologie şi 

literatura populară. Literatura română folclorică a asimilat 

atât de perfect miturile, încât le-a diminuat consistenţa până 

la depersonalizare. Zeităţile poporului român se păstrează 

în obiceiuri populare: Caloianul, Drăgaica, Joimăriţele, 

Zburătorul, Muma Pădurii, balaurul, capra ş.a.). De aceea, 

Olimpul românesc îl reţine numai pe Zamolxe, iar folclorul 

a rămas depozitarul estetic al mitologiei şi nevoii de 

frumos, salvându-se şi salvând-o.  

b) Fiind literatură, textele populare se grupează în 

genuri şi specii:  

• epic: balada, legenda (în versuri), basmul, legenda, 

snoava (în proză);  

• liric: doina, cântecul, strigătura;  

• dramatic: colinda, steaua, capra, păpuşarii.  

Între motivele fundamentale, specifice genurilor 

artistice menţionăm: dorul, jalea, mândra, badea, haiducul, 

codrul, eroii, luna, muntele, calul, cântecul, doina, zmeii, 

Făt-Frumos, Ileana Cosânzeana, balauri, sfintele ş.a.  

Specia folclorică cu cea mai mare circulaţie 

populară este basmul
23

. El presupune o naraţiune amplă, cu 

mai multe episoade, cu conflicte puternice între forţele 

binelui şi forţele răului. Validând optimismul poporului 

român, basmele se încheie fericit. Forţele binelui sunt 

reprezentate de Ţugulea, Greuceanu, Prâslea cel Voinic, 

Făt-Frumos ş.a., iar ale răului de balauri, zmei, uriaşi, spâni, 

omul roşu, împărătese, soacre ş.a. Spaţiul basmelor se 

întinde şi pe celălalt tărâm, unele personaje au puteri 

                                                            
23 Ibidem. 
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supranaturale, iar natura cu vietăţile sale, în special calul 

năzdrăvan, ajută pe cei buni. Conflictul se desfăşoară 

pentru fete de împărat, Ileana Cosânzeana, pentru 

recuperarea unor furtişaguri cosmice (luna, soarele). 

Basmul reprezintă forma de literatură SF (fantastică), 

întrucât naraţiunea alunecă în fabulos şi supranatural, fără a 

avea misticism sau miraculos. Totodată, personajele 

pozitive sunt modele de frumuseţe fizică şi morală.  

b) În basmul Tinereţe fără bătrâneţe şi viaţă fără 

de moarte (colecţia Petre Ispirescu), un copil nu vrea să se 

nască până ce împăratul-tată nu îi promite „tinereţe fără 

...”. Neîndeplinindu-i-se promisiunea, pleacă în căutarea ei. 

Cu ajutorul unui cal fermecat, Făt-Frumos înfruntă o 

ghionoaie, o scorpie, animale sălbatice din pădurea în 

mijlocul căreia se află „palatul tinereţii fără bătrâneţe şi 

vieţii fără de moarte”. Aici se bucură de graţia celor două 

zâne, în compania cărora petrecu vreme uitată, fără a 

prinde de veste, fiindcă rămăsese tot aşa tânăr. Restricţia 

(vezi pomul cunoaşterii din versiunea biblică!) este uitată, 

graniţele ţinutului nemuririi sunt depăşite şi, drept 

consecinţă, îl apucă dorul de părinţi şi de locurile natale. 

Spaţiul vieţii fără de moarte s-a spulberat şi, pe măsura 

apropierii de ruinele castelului imperial, îi apar cute, peri 

albi, slăbiciuni ale vârstei şi, în fine, îl cuprinde moartea. 

Este un basm antologic oarecum deosebit de schema clasică 

a basmelor.  

În basmul Prâslea cel Voinic şi merele de aur, un 

împărat avea în grădină un măr care făcea fructe de aur. 

Pentru că, la coacere, cineva le fura, se oferă chiar fiii 

împăratului să le păzească. Primii doi se dovedesc 

neputincioşi, dar Prâslea reuşeşte să rănească zmeul-hoţ, 

aducând tatălui merele de aur. Împreună cu fraţii săi, 

Prâslea porneşte pe urmele hoţului rănit, urme ce duc într-o 

prăpastie, adică într-un alt tărâm, pe moşia unor zmei. Îi 
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învinge, eliberând fetele sechestrate de zmei şi, cu ajutorul 

zgripţuroaicei, iese deasupra pământului, îşi întâlneşte 

mireasa (după trei probe de iscusime) cu care va conduce 

împărăţia.  

Balada e o naraţiune versificată, despre faptele de 

vitejie ale unor personaje model. Înrudite cu basmul, 

baladele „sunt povestiri poetice despre persoanele, 

acţiunile şi momentele istorice, despre iscusinţa vitejilor şi 

haiducilor, zugrăvind datinile practicate de strămoşi, în 

viaţa lor publică şi privată”
24

. Totodată, Vasile Alecsandri 

le numeşte cântece bătrâneşti, adică mici poemuri asupra 

întâmplărilor istorice şi asupra faptelor măreţe. În spaţiul 

românesc, sunt investigate peste 350 de subiecte, motiv 

pentru care folcloristul G. Dem. Teodorescu le grupează în:  

 balade solare şi superstiţioase;  

 balade istorice;  

 balade haiduceşti;  

 balade domestice.  

Cele mai cunoscute balade sunt: Mioriţa, Meşterul 

Manole (baladă legendară), Toma Alimoş, Iorgu 

Iorgovan, Voica, Soarele şi Luna, Corbea, Ghiţa 

Cătănuţa. Ele sunt spuse pe un fond muzical, ceea ce 

presupune un ceremonial, talent narativ şi instrumental, 

artişti şi ascultători. Conţinutul baladelor se derulează în 

jurul unui conflict tragic, în care eroii sunt victime ale unor 

adversari răi, oameni urâţi („arap buzat”), ai boierilor, 

domnitorilor, poterelor şi altor forţe malefice.  

Manole e un meşter creator, un artist obsedat de 

drama desăvârşirii, sacrificându-şi propria familie şi pe sine 

pentru realizarea idealului. Ciobanul mioritic se confruntă 

cu ameninţarea morţii, pregătindu-şi, în eventualitate, un 

testament. Testamentul liric cuprinde câteva elemente ce 

                                                            
24 Ibidem. 



87 

dovedesc o supremă protecţie şi încurajare în faţa anulării 

sale ca individ:  

 moartea e o nuntă cosmică;  

 natura protectoare îi preia atributele;  

 fiinţele dragi sunt protejate (oile, mama);  

 testamentul se rosteşte într-o atitudine 

olimpiană, demnă de un mare erou, 

demonstrând încrederea şi optimismul 

păstorului din spaţiul mioritic.  

De menţionat că, în majoritatea motivelor baladice, 

un animal (câine, cal, mioară) îşi manifestă, ca şi în basm, 

prietenia şi devotamentul pentru eroul compătimit.  

Autorul studiului Folclorul literar românesc
25

 

apreciază că genul liric popular cuprinde exprimarea 

sentimentelor personale în trăirea sub toate aspectele ce 

reflectă munca şi iubirea, ura şi dragostea, pentru anumite 

stări de fapt. Deşi rostirile au expresia unor stări sufleteşti 

specifice celui care interpretează, acestea sunt comune 

colectivităţilor, fiecare individ re-trăind, prin ascultare şi 

imitare o similitudine afectivă. Adeseori, textele lirice sunt 

însoţite de muzică, fiind cântate, de aceea poporul le 

numeşte cântece. Sinonimele pentru creaţiile lirice sunt 

doina – ce exprimă mai ales dorul şi jalea – şi hora – ce 

reprezintă voioşia şi bucuria. Cu timpul, cei doi termeni au 

ajuns să definească sentimentele nediferenţiale, impunându-

se cuvântul doina. Există doine de dragoste, de dor, doine 

de înstrăinare, doine de leagăn şi doine ciobăneşti. 

Doina exprimă puternic sentimentele individuale, din 

                                                            
25  Pavel Ruxandoiu, Folclorul literar in contextul culturii populare 

româneşti, Bucureşti, Editura Grai şi suflet – Cultura Naţională, 2001. 

Vezi şi M. Gaster, Literatura populară română (1883), Ovidiu Bârlea, 

Folclorul românesc (2 vol., 1981-1983), Mihai Pop, Folclor literar 

românesc (1976), Iordan Datcu, Sabina C. Stroescu, Dicţionarul 

folcloriştilor, 1979 etc. 
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existenţa cotidiană, în traiul zilnic al oamenilor, având 

rezonanţe în viaţa colectivităţii. Asemenea efecte surprind 

omul în diverse ipostaze, cele mai intens generatoare de 

sentimente tulburi fiind păstoria şi haiducia, două forme 

de înstrăinare şi însingurare. În asemenea texte, se exprimă 

dorul după mândrele din sat, după familie, sau regretul 

despărţirii de natură, de turma de oi, de libertate, de munca 

ogorului ş.a.  

Cea mai frumoasă latură a liricii populare este 

cântecul de dragoste care exprimă deopotrivă iubirea şi 

urâtul, dorul şi jalea, bucuria şi tristeţea:  

„Mult mă-ntreabă inima,  

Doru mi-i de cineva?  

Eu i-am spus inimii mele,  

Căci mi-i tare dor şi jele,  

De tinereţile mele,  

C-am trăit bine cu ele,  

C-am iubit în viaţa mea  

Doi ochi negri ca mura;  

I-am iubit, i-am sărutat  

Şi din mână i-am scăpat  

Ferice de cin-i-a luat  

Trăieşte-n lume cu drag.”  

sau: „- Du-te, dorule, dă-mi pace  

Moarte grabnică nu-mi face  

Şi mă lasă să trăiesc  

C-am un bădiţ şi-l iubesc  

C-am un bădiţ a-l iubi.”  

 

În fine, spre a clarifica foarte succint noţiunea de 

dor (durere cauzată de plăcere), un exemplu din creaţia 

lirică este semnificativ:  

„Tot aşa zice doru  

Şi pe mine m-a durut  
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Că de el moare omu;  

În vara care-a trecut  

Doar doru nu ştie bine  

C-am dus dor de badea mult,  

Că de el nu moare nime.  

Dor de badea care vine,  

De dor nimenea nu moare  

O duce şi el de mine. 

Numa inimuţa-l doare” 

 

În categoria liricii populare, se includ strigăturile, 

cântecele istorice (personajele sunt exemplare, fiind 

domnitori, conducători de răscoale, personalităţi militare), 

cântece de înstrăinare (îndepărtarea prin căsătorie, ple-

carea în străinătate, cătănie), precum şi cântecele mamei 

sau cântecul de leagăn. Cântecele lirice sunt legate direct 

de viaţa cotidiană, fiind stări de suflet generate de eve-

nimentele vieţii zilnice.  

Având caracter sincretic, textele populare intră într-

un sistem folcloric, al obiceiurilor, cum ar fi ceremo-

nialurile de nuntă, bocetele religioase, teatrul popular, jocul 

păpuşilor ş.a.  

Scriitorii români au descoperit acest izvor pururea 

reîntineritor (Mihai Eminescu), dătător de apă vie (Va-

sile Alecsandri). Ei au împrumutat din literatura populară 

teme şi motive (basmele lui Creangă, Eminescu, Slavici), 

mituri (Zburătorul lui I. E. Rădulescu, Călin (file din 

poveste), Luceafărul de Eminescu), obiceiuri (Nunta 

Zamfirei de G. Coşbuc, Fraţii Jderi, Baltagul de M. 

Sadoveanu), precum şi structuri lirice
26

.  

 

*** 

 

                                                            
26 Anton Ilica, op. cit., passim. 
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Literatura română cultă a atins o valoare de 

concurenţă cu alte literaturi pentru că a avut o temelie 

mitologică de mare vigoare, de forţă şi graţie, fiind totodată 

un nesecat izvor de inspiraţie pentru toţi creatorii de limbă 

literară aparţinând spaţiului mioritic. Adeseori, mi-am 

închipuit cultura populară în relaţie cu creativitatea sub 

forma unui copac: rădăcinile reprezintă spiritualitatea 

poporului, trunchiul creaţia artistică a acestuia, iar crengile 

(mai subţiri, mai groase, mlădiţele, frunzele, mugurii) 

alcătuiesc creaţia originală, literatura, arta plastică, 

muzicală, spaţială, tehnică ori ştiinţifică. Întreaga cultură a 

unui popor îşi are rădăcini folclorice; operele originale îşi 

au ca punct de plecare omul integrat în marile teme ale artei 

populare, iar literatura română s-a născut valorificând 

virtuţile acestui izvor dătător de apă vie şi a continuat să 

considere folclorul o sursă primenitoare de inspiraţie. 

Eminescu a dat capodopera „Luceafărul”, pornind de la 

basmul „Fata în grădina de aur”, Creangă a scris după 

modelul poveştilor populare, Slavici a găsit în lumea satului 

figuri umane, demne de cele mai complexe personaje 

shakespeariene, Goga a doinit ca la Răşinari, iar Blaga a 

transubstanţiat estetiv cultura populară în lirică şi în teatru. 

Fiecare scrie în conformitate cu firea sa, iar firea omului 

este puternic impregnată de arta populară, de „un fond 

etnic”: „Când fondul etnic există într-un om, are putere de 

destin, iar artistul, orice ar încerca, nu scapă de poruncile 

scrise cu sânge în anatomia lirică a fiinţei sale”
27

. Eseistul 

Blaga vorbeşte chiar de „o fatalitate etnică”, iar în alt eseu
28

 

se referă la cultura populară a Banatului în cadrul celei 

naţionale. Consideră că există „un paradox bănăţean” în 

sensul în care nici o zonă nu dispune de o cultură 

                                                            
27  L. Blaga, „Etnografie și artă”, în Încercări filosofice (ed. Anton 

Ilica), Timișoara, Editura Facla, 1977, p. 227. 
28 L. Blaga, Barocul etnografiei românești, loc. cit., p. 240. 
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etnografică populară atât de diferenţiată ca Banatul, pentru 

că „în satul bănăţean, dai la fiecare pas peste izvoarele 

unei imaginaţii în abundentă izbucnire; aici, în şes sau la 

munte, mai aproape sau mai departe de oraş, ai prilejul 

excepţional de a asista la o prodigioasă generaţie spontană 

de forme: în cântec, în joc, în vers, în port, în obiceiuri – şi 

în vertiginoasa diferenţiere dialectală a graiului însuşi”
29

. 

Îl pomeneşte pe poetul Vlad Delamarina, care scrie în grai 

dialectal, pe Tiberiu Brediceanu şi Sabin Drăgoi, 

colecţionari de muzică populară. Amintim frumosul final al 

eseului: „De la salbele încărcate cu galbeni ale ţărancelor, 

de la jocurile cu vegetaţii tropicale de forme până la 

variantele harnic brodate ale baladelor, stilul etnografiei 

bănăţene are ceva din căldura, din căldura şi excesul 

barocului”
30

. 

Toate acestea sunt consecinţa unei atmosfere 

specifice, propice creaţiei populare. Săteanul cântă de 

bucurie ori de necaz. Talentul său are nevoie de context, de 

o atmosferă festivă, specific rurală: nuntă, botez, rugă ori 

alte sărbători la care este antrenat cât mai multă comunitate. 

Când este singur sau într-un grup restrâns, cântecul popular 

exprimă sentimente personale, de dragoste, de dor, de jale, 

de iubire, precum şi alte situaţii emoţionale explicite. Aşa s-

a născut doina, cântecul popular specific românesc, 

puternic impregnat de lirism, potrivind versul cu melodia. 

În consecinţă, doina este cântec împletit cu versuri, iar 

mesajul este al multora prin intermediul unuia. 

 

 

 
 

                                                            
29 Ibidem, p. 241. 
30  Ibidem, p. 242. Eseul a apărut iniţial în „Banatul”, 1926, nr. 1, 

ianuarie, p. 3-4. 
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III. 1. 2. Doina sau lirica populară 
 

Având caracteristicile creaţiilor artistice populare, 

doina are specificul de a fi sentimentală, adică se referă la 

evidenţierea unor emoţii personale. Adeseori, doina a fost 

legată de cuvântul „dor”, a cărui semnificaţie este încă 

neclară fără a fi tulbure. Fiecare om ştie ce înseamnă 

cuvântul „dor” până în momentul în care i-ar solicita cineva 

să-i dea o definire. „Dor”, după explicaţia mea, înseamnă o 

ciudată îmbinare a tristeţii cu bucuria, a nostalgiei cu 

fericirea. Ai iubit, iar timpul aşează un spaţiu între 

parteneri, presupune nostalgie, dar cu speranţa revederii şi 

restabilirii iubirii fără spaţiu despărţitor. Nostalgia e 

sentimentul predominant al dorului, fiind sursă de vibraţie 

emoţională şi de comunicare virtuală. Prin cuvintele care 

însoţesc melodia, Doina exprimă o stare personală de jale, 

de tristeţe, de părere de rău după ceva pierdut: „Aţi împletit 

atâta jale/ în doina voastră care plânge”, afirma Octavian 

Goga în poezia „Graiul pâinii”, iar în „Plugarii”, lirică 

inspirată din lumea satului spune „plâng doinele şi râde 

hora”, constatând frumuseţea ecoului doinelor româneşti: 

„Privighetori din alte ţări/ Vin doina să ne-asculte”, scrie 

în lirica „Noi”.  

În acelaşi sens, creatorul popular este încântat de 

armonia, risipitoare de aroma tare a cântecului liric:  

„Doină, doină, cântec dulce 

când te-aud nu m-aş mai duce 

Doină, doină, viers cu foc 

când te-aud eu stau în loc.” 

 

Şi totuşi, sentimentul predominant purtat de melodia 

şi versurile lirice ale doinei este dorul:  

„La bădiţa în grădină 

Prins-a dorul rădăcină…  
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Eu mă duc să-l bag în casă 

Rădăcinile nu-l lasă… 

 

Uneori, sentimentul dorului este dureros, iar 

cântăreţul popular, deşi fericit, ar dori să scape de 

frumuseţea terorii blânde:  

„Dorule, arde-te-ar focul, 

Tot la mine-ţi afli locul. 

Mult prin străini am umblat 

Şi de dor nu am scăpat. 

De obicei, dorul derivă din iubire neîmpărtăşită: 

„Suflă vântul, iarba pică 

Dorul mândrei rău mă strică 

Suflă vântul iarba creşte 

Dorul mândrei mă topeşte. 

Dorule, ce ţi-am făcut 

De te porţi aşa urât?” 

 

Seamănă uneori cu o boală plăcută, de care cuprins, 

cântăreţul se sloboade în cânt: 

A trecut dorul odată 

Pe la mine pe la poartă 

Şi eu poarta am deschis 

Dorul de mine s-a prins 

Vrut-am să închid poarta bine  

Dorul se ţinea de mine” 

 

În fine, starea sufletească a celui ce cântă, este de 

înduioşare: 

Cine m-aude cântând 

Zice că n-am nici un gând 

Eu atâtea gânduri am 

Câte zile-s într-un an. 
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Şi s-ar putea continua. Specialiştii consideră că 

doinele sunt de jale, iar horele de bucurie, în timp ce 

strigăturile sunt ironice. Adeseori, caracterul public al 

sărbătorilor rurale presupune un ansamblu de specii 

folclorice, folosite cu caracter sincretic: versurile se cântă, 

sunt acompaniate, rostitorul are costum popular, decorul 

este înflorat, iar dansatorii profită.  

La manifestarea publică de la Muzeul Satului 

Bănățean (sept. 2018), Festivalul doinelor (organizator, 

Delia Rădmănăștean) s-a desfăşurat sub magia devotamen-

tului respectuos pentru creatorii populari şi al interpreţilor 

de doine. Bănăţeanul Luca Novac, taragotistul, a justificat 

existenţa doinelor în starea lor muzicală, fără cuvinte, 

stârnind emoţii la fel de profunde ca şi cele recitate, cu sau 

fără acompaniament. Mai apoi, alţi cuvântători s-au referit 

la specificitatea doinelor, însoţindu-şi vorbele, grijuliu 

tâlcuite, cu armonii cântate.  

Au fost argumente pentru caracterul sincretic şi ca 

liberă manifestare a celor devotaţi spiritului popular. A fost 

legată ivirea „doinelor” de viaţa pastorală, de viaţa cio-

banilor pe plai, însoţindu-şi liber mioarele sale. Asimilând 

alternanţa dintre deal şi vale, a spaţiului ondulat, doinele au 

ritmul acestora, tărăgănat şi armonios, în care sentimentul 

predominant este dorul. Dar „ce este dorul” a fost o 

întrebare care a animat asistenţa, prin stăruinţa de a defini o 

stare, ca expresie fundamentală purtată de doină. Unii au 

spus că e vorba de un sentiment bine simţit, dar dificil de 

definit. E, poate, o bucurie suficient de tristă sau, poate, o 

tristeţe suficient de veselă.  

Am convingerea că doina este expresia libertăţii, fiind 

foarte personalizată, o expresie a individului, trăind 

însingurat, departe de semeni, dar apropiat, prin dor, de 

aceştia. În imensitatea naturii, nici o convenţie nu tulbură 

manifestarea artistică a unui suflet ce năzuieşte spre un 
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topos însufleţit, o vatră, o bătătură. Acolo se regăseşte o 

iubită, un părinte, un copil, cărora le duce dorul. Dorul 

devine o formă de comunicare cu cei dragi, o relaţionare 

sentimentală care anulează depărtarea. Fără spaţiul des-

părţitor, dorul nu are amplitudine şi nici dimensiunea 

tristeţii ori a nostalgiei. De fiecare dată, dorul, ca expresie a 

doinei – rostite ori cântate -, înmugureşte într-o speranţă, 

într-o dorinţă împlinibilă. Doinitorul din fluier ori rostitorul 

de versuri are certitudinea că în eter se întâlneşte dorul său 

cu dorul iubitei, cu a celor dragi de acasă. Mai mult, 

existenţa unei stări confuze întreţine tonusul artistic: acasă, 

acesta duce dorul vieţii în natură, iar în peisaj, acesta duce 

dorul celor de acasă. Din această duplicitate emoţională 

rezultă armonii, vocabule ritmate, stări explicit sentimentale 

şi o importantă doză de estetism. În consecinţă, doina este 

expresia independenţei, a libertăţii de exprimare.  

Prelucrarea cântecului liric popular. Cuvântul 

„transubstanţiere” cuprinde în sine o formulă de valori-

ficare a creaţiei populare pentru elaborarea textelor semnate 

de scriitori sub influenţa spiritului folcloric
31

. În acest 

proces, există o „intenţionalitate artistică”, dar creaţia 

populară se strecoară dincolo de „cunoştinţe folclorice 

foarte bogate”, sub formă de impregnare a unui fond 

inconştient, existent în structura personalităţii creatoare. 

Stilizarea existenţei incumbă o puternică afecţiune pentru 

valorificarea creaţiei populare, cea care, în cazul literaturii 

române, a suplinit existenţa unor etape clasice, argumentate 

în alte literaturi prin Dante, Goethe, Cervantes ori chiar 

Racine, Corneille, Shakespeare etc. Literatura populară de 

limba română, sub formele sale prozodice ori lirice, precum 

şi arta populară naţională au suplinit aspectele creative 

identificate în istorie. Când a început procesul de construire 

                                                            
31  Ovidiu Papadima (coord.), Izvoare folclorice și creația originală, 

București, Editura Academiei, 1970. 
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a literaturii române culte (relativ târziu, poate prin 1840), 

primii reprezentanţi remarcabili au regăsit în creaţia 

populară motive literare, mituri, poveşti, basme, poezii 

lirice, teatru, elaborate într-un limbaj românesc plin de 

farmec şi subtilitate artistică. Astfel V. Alecsandri „a luat 

poezia populară (în Doine şi lăcrămioare, 1863) şi i-a dat 

mici retuşări coloristice”: „Hai cu mine-n codru verde/ S-

auzi doina cea de jale…”
32

, după ce G. Asachi a îndrăznit, 

în Balade şi Legende, să construiască „o mitologie literară 

de tradiţie populară românească”, iar Anton Pann, în 

Povestea vorbei, găseşte, în creaţia populară o limba 

românească stabilă, capabilă de nuanţări şi somptuozitate. 

Eminescu transsubstanţiază creaţia populară în poeme 

ample (Călin, file din poveste, Luceafărul), în lirice 

seducătoare (Pe lângă plopii fără soţ, Sara pe deal, 

Somnoroase păsărele), dar şi în Doină.  

 

*** 

 

Rând pe rând, alţi scriitori au dibuit în creaţia po-

pulară izvoare de inspiraţie, fiind valorificate în operele lor 

literare unele elemente folclorice, tematică, structuri prozo-

dice, precum şi procedee de realizare artistică. George 

Coşbuc creşte direct din poezia populară maramureşeană 

(vezi Nunta Zamfirei), iar Octavian Goga îşi nutreşte lirica 

prin simili folclorici din zona munţilor răşinăreni. Pre-

lucrarea folclorului a generat texte de lirică cultă prin at-

mosferă şi viziune: Plugarii, Noi, Casa noastră, Acasă, 

Graiul pâinii etc.: „Privighetori din alte ţări/ Vin doina să 

ne-asculte” sau „Plâng doinele şi râde hora” ori „Aţi împle-

tit atâta jale/ În doina voastră care plânge” etc. În Di-

mineaţa, O. Goga defineşte doina, folosind limbajul poetic: 

                                                            
32 G. Călinescu, Istoria literaturii române de la origini până în prezent, 

București, Editura Minerva, 1983, p. 298. 
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„Din doru-i aprins şi-n veci călător 

O doină domol se-nfiripă, 

O doină o cântă alunii din crâng 

Şi-o tremură-n murmur izvorul 

Şi doina trezeşte şi turma din deal 

Şi turma trezeşte păstorul.” 

*** 

 

După sămănătoriştii elogiatori ai satului şi vieţii 

rurale, ca temelie a naţiunii, au urmat poeţii interbelici, care 

croiesc, dincolo de curentele vremii (simbolism, mo-

dernism, expresionism), lirice fremătătoare graţie limba-

jului metaforic, sustras din creaţia populară ori construit din 

elemente de adevărată frăgezime stilistică. Ion Pillat se lasă 

invadat de folclorul argeşean, declarându-şi necondiţionat 

afectivitatea faţă de viaţa rurală, iar ca un intelectual rafinat 

a dat o formă modernă tradiţionalismului liric: 

„Frunze cad şi-n praf de aur, de la munte după ele, 

Pică şi treptat se umflă gârla turmelor de oi…”  

 

*** 

 

Pe lângă faptul că filosofic, Lucian Blaga generează 

o filozofie a culturii noastre populare (vezi Spaţiul mi-

oritic), el a fost să fie „mesagerul atât de înflăcărat al 

satului românesc” prin acel vers despre veşnicia ruralităţii: 

„Eu cred că veşnicia s-a născut la sat”. El solicită 

mijloacele artistice populare deopotrivă în teatru, dar mai 

ales a nutrit creaţia sa lirică: 

„Doinind, aş privi şapte ani 

Spre cerul cu miei lusitani” … (Alean)  

sau  

„Într-un lan pe un colnic 

Cântă singur un voinic” … (Ceas de vară) 
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Alteori, formulele populare devin cantabile 

îmbrăţişări de gânduri cu rezonanţe lirice: 

„Frunzuliţă ram de laur 

Ană, umbra mea de aur” (Fetiţa mea îşi vede ţara), 

precum şi  

„Negrule, cireşule 

Gândul rău te-mprejmuie” 

 

Se află aici o creionare modernă a creaţiilor 

populare, dând intenţiilor lirice o altfel de claritate în 

spaţiul semnificaţiilor. 

Rămânând pe crestele literaturii lirice româneşti, 

tulburătoarea poezie a lui Nichita Stănescu este croşetată cu 

motive populare, care îndulcesc expresia spectaculoasă a 

limbajului răscolitor al autorului Necuvintelor: 

„Şi-am zis verde de albastru, 

mă doare un cal măiastru 

pe care mă ţin călare 

cu capul la cingătoare, 

cu călcâiul la spinare 

şi cu ochiul în potcoave, 

şi cu inima-n silabe”… 

(Frunză verde de albastru). 

 

*** 

 

Ne oprim aici cu exemplificările referitoare la 

inspiraţia sau fecundarea pe care cântecul liric popular l-a 

exercitat asupra propensiunii poeţilor către spiritul folclo-

rului. Unele influenţe sunt voite, altele sunt chemate din 

psihologia inconştientului colectiv şi adeseori, creaţia lirice 

se creionează ca o resursă de aderenţă la spiritualitatea 

românească.  
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Cultura populară are în exemplaritatea doinei o 

frumoasă aură de naturaleţe şi sinceritate. Independenţa 

prin cultură are model în libertatea celui ce aruncă în zarea 

nesfârşită armonii de fluier, taragot, clarinet ori nai, 

însoţind ritmul cuvintelor în aleanul lor spre sufletul 

cuprins de dor al flăcăului mioritic.  

Creaţia lirică populară exprimă sentimente de ata-

şament faţă de primul cerc al patriotismului, familia şi casa, 

deoarece acela care-şi iubeşte familia şi casa va iubi 

deopotrivă patria şi valorile sale culturale, istorice, morale 

şi estetice.  

Eposul românesc este expresia specificului naţional, 

fiind o reprezentare a modului în care creatorii populari 

răspund aspiraţiilor oamenilor în lupta lor pentru dreptate 

socială, libertate naţională şi solidaritate umană în faţa 

abuzurilor. 

 Tematica baladelor şi basmelor populare – care se 

încadrează în ceea ce noi numim „epos naţional”, este 

dintre cele mai variate, exprimând motive ale vieţii fami-

liale, superstiţii populare, motive istorice, haiduceşti şi de 

înălţătoare sentimente patriotice.  

Am avut şansa unor personalităţi preocupate de 

culegerea baladelor populare, a basmelor, a poemelor lirice, 

mai ales în perioada paşoptistă (Vasile Alecsandri, Alecu 

Russo, Mihai Eminescu, Ioan Slavici şi mulţi alţii), care au 

fixat variantele în texte definitive. De atunci, literatura 

română dispune de Mioriţa, Meşterul Manole, Traian şi 

Dochia, Zburătorul, Feciorul de împărat cel cu noroc la 

vânat, Călin Nebunul, Floriţa din codru etc., precum şi 

numeroase balade haiduceşti, balade istorice, balade 

legendare şi mitologice
33

. În aceste texte, cântăreţii popu-

lari, anonimi, exprimă cele mai înalte sentimente de ata-

                                                            
33 Gheorghe Vrabie, Balada populară românească, București, Editura 

Academiei, 1966. 
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şament faţă de natura patriei, faţă de casa natală, faţă de 

patrie, faţă de sacrificiile în războaie, faţă de dragostea 

pentru familie, părinţi, soţie, copii şi rude.  

Patriotismul începe cu iubirea faţă de mama, de tata 

şi bunici, de fraţi şi surori, faţă de casa părintească şi 

ograda copilăriei, faţă de satul natal şi împrejurimile sale, 

cu glia, pădurile şi apele din hotar. Creatorii populari au 

rezonat cu multă pasiune la asemenea realităţi, dovedindu-

şi patriotismul astfel. Mai mult, folosirea limbii vorbite, cu 

particularităţile de grai, a constituit o formă de promovare a 

limbajului românesc , fiind cunoscut faptul că limbajul este 

unul dintre depozitarele istorice cele mai sigure. Limba 

exprimă denumiri toponimice, împrumuturi din convieţuiri 

cu alte popoare, originea unor realităţi istorice, sub formă 

de legende, sentimentele oamenilor, preocupările şi me-

seriile lor de bază. 

 

 

Basorelief, Primul război daco-roman (101-102) 
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III. 2. Patriotismul în literatura paşoptistă 

 

Cea mai expansivă etapă istorică în care patrio-

tismul s-a exprimat şi direct, explicit a fost epoca paşoptistă 

din istoria noastră naţională. De altfel, Programul revistei 

stindard a paşoptiştilor, Dacia literară (Iaşi, 1840), avea în 

programul său publicarea, încurajarea şi stimularea cre-

aţiilor inspirate din folclor, istoria naţională şi frumuseţile 

patriei: „Istoria noastră are destule fapte eroice,frumoasele 

noastre ţări sunt destul de mari,obiceiurile noastre sunt 

destul de pitoreşti şi de poetice pentru ca sa putem găsi şi 

noi sujeturi de scris, fără să avem pentru această trebuinţa 

să ne împrumutăm de la alte naţii.”
34

.  

Se încuraja specificul naţional, promovarea unei 

literaturi originale, iar autorul Introducţiei, celebrul om de 

stat Mihail Kogălniceanu, a pledat pentru cultivarea 

înaltelor sentimente patriotice, o cultură originală, inspirată 

din istorie, folclor şi natura patriei
35

.  

Înainte de a trece la Epoca lui Alecsandri, amintesc 

de poezia lui Iancu Văcărescu despre rolul şi rostul 

educativ şi patriotic al înfiinţării teatrului în limba română: 

„V-am dat teatru, vi-l păziţi 

Ca un lăcaş de muze 

Cu el curând veţi fi vestiţi, 

Prin veşti departe duse. 

 

În el năravuri îndreptaţi, 

                                                            
34 M. Kogălniceanu, Introducție la Dacia literară, ian. 1840, cf. 

http://literatura-pasoptista.blogspot.com/2009/12/dacia-literara.html 

(accesat 4 feb. 2020) 
35 Titu Maiorescu, în studiul „Despre scrierea limbii române” (1866), 

menţionează că veacul său se va numi „secolul naţionalităţilor”, iar 

popoarele se vor conjura în „cercuri etnografice”, într-o „formă de stat 

naţională”, dar mai ales într-o „literatură şi limbă naţională”. 

http://literatura-pasoptista.blogspot.com/2009/12/dacia-literara.html
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Daţi ascuţiri la minte; 

Podoabă limbii noastre daţi 

Cu româneşti cuvinte” (Prolog) 

Iar celălalt, Ienăchiţă Văcărescu, în Testament 

spune: 

„Urmaşilor mei, Văcăreşti 

Las vouă moştenire 

Creşterea limbei româneşti 

Ş-a patriei cinstire!” 

 

Atragem atenţia testamentară a lui Ienăchiţă 

Văcărescu, din anul 1795, despre importanţa acordată 

limbii române, precum şi cinstirii patriei, cu puternice 

infuzii de patriotism curat şi sincer. 

Epoca a fost dominată de un excepţional „curent 

naţional”, care a deschis drumul Principatelor Române către 

Libertate de exprimare, Independenţă de Stat, folosirea în 

administraţie a limbii române, cu caractere latine, re-

alizarea, sub Alexandru Ioan Cuza, a Unirii şi înfiinţarea 

instituţiilor culturale specifice: Academie, Universităţi, 

Publicaţii, Edituri, Teatre, Parlament, Consulate, Şcoli, 

Regalitate, Armată şi Viaţa Politică. Cultura literară, mu-

zicală, plastică, arhitecturală a căpătat o amploare extra-

ordinară. A avut loc „o explozie de genii: Eminescu, 

Caragiale, Creangă, Slavici”
36

. Mari scriitori îndeplinesc 

Programul specificului naţional al Daciei Literare, 

inspirându-se din natură, istorie şi obiceiuri populare. 

Vasile Alecsandri scrie despre frumuseţile patriei în 

Pasteluri, iar despre faptele de arme pentru Independenţa de 

Stat scrie într-un volum dedicat, intitulat Ostaşii noştri. În 

Poezii populare, adunate şi îndreptate de V. Alecsandri, 

vorbeşte despre folclorul naţional şi despre frumuseţea 

creaţiei populare.  

                                                            
36 Anton Ilica, 4x4: Ecloziunea de genii, Arad, Editura Tiparnița, 2018. 
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O formă de patriotism evident şi explicit, apare la 

poetul Vasile Alecsandri în Deşteptarea României, scrisă 

cu prilejul evenimentelor revoluţionare paşoptiste. A fost 

tradusă în câteva limbi europene şi răspândită în numeroase 

ţări pentru mesajul său patriotic şi mobilizator, fiind un fel 

de Marseilleză a noastră. A fost publicată cu câteva zile 

înaintea poeziei Un răsunet a lui Andrei Mureşanu, cea 

care va alcătui textul Imnului nostru naţional. Mesajul 

poeziei este unul militant de chemare la deşteptare a 

românilor şi a României: 

„Voi ce staţi în adormire, voi ce staţi în nemişcare, 

N-auziţi prin somnul vostru acel glas triumfător,  

Ce se-nalţă pân, la ceruri din a lumei deşteptare, 

Ca o lungă salutare 

Cătr-un falnic viitor? 

Nu simţiţi inima voastră că tresare şi se bate? 

Nu simţiţi în pieptul vostru un dor sfânt şi românesc 

La cel glas de înviere, la cel glas de libertate 

Ce pătrunde şi străbate 

Orice suflet românesc?” 

 

Lirica se adresează „fraţilor mei de Românie”, adică 

tuturor românilor oriunde ar locui aceştia: 

Iată! Lumea se deşteaptă din adânca-i letargie! 

Ea păşeşte cu pas mare cătr-un ţel de mult dorit. 

Ah! Treziţi-vă ca dânsa, fraţii mei de Românie! 

Sculaţi toţi cu bărbăţie, 

Ziua vieţii a sosit!” 

 

Îndemnul mobilizator are în vedere unirea 

românilor, deşteptarea pentru libertate şi independenţă, 

solidaritate, idei specifice vremii, îndemn să fim ca celelalte 

popoare civilizate. Cuvântul „România” apare în text, 

înainte de a fi decretat oficial, deşi cu 8 ani înainte, 
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Kogălniceanu vorbea de Dacia. Iată alte îndemnuri la 

„deşteptare”: 

„La arme, viteji, la arme! Faceţi lumea să 

privească 

Pe câmpia românească 

Cete mândre de români!” 

 

Indemnul la unitate naţională este ferm susţinut de 

versurile: 

„Sculaţi, fraţi de-acelaşi nume, iată timpul de frăţie! 

Peste Motru, peste Milcov, peste Prut, peste Carpaţi 

Aruncaţi braţele voastre cu-o puternică mândrie 

Şi de-acum pe veşnicie! 

Cu toţi mâinile vă daţi!” 

 

Ideea de chemare la atitudine patriotică pentru 

realizarea unor idealuri naţionale are darul de a însufleţi 

poporul român pentru îndeplinirea unor idealuri naţionale. 

Mai apoi, acelaşi Alecsandri, scrie Hora Unirei (1856), un 

splendid mesaj ajuns până astăzi simbol al bucuriei, al 

adunării înfrăţite într-o horă naţională. Dragostea faţă de 

patrie a lui Vasile Alecsandri a transmis-o întregii naţiuni 

române, mobilizând-o la realizarea înaltelor idealuri de 

împliniri româneşti. Se pare că această poezie a fost scrisă 

puţin mai devreme, în 1848, având ca punct de plecare 

Hora Ardealului, şi aceasta o pledoarie pentru Unirea 

tuturor românilor în acelaşi stat naţional: 

„Hai să dăm mână cu mână 

Cei cu inima română 

Să-nvârtim hora frăţiei 

Pe pământul României … 

……………………… 

Ardelean, copil de munte 

Ia-n ridică-acum cea frunte 
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Şi te-suflă cu mândrie 

Că-mi eşti fiu de Românie!” 

 

Versurile au fost puse pe muzică, devenind una 

dintre cele mai populare chemări la patriotism şi însufleţire 

naţională. „Cuvânt, cânt, dans/ horă”, împreună au 

„expresivitatea şi valoarea marilor creaţii ale înţelepciunii 

populare”
37

 

Epoca a fost plină de clipe istorice divine: unirea, 

independenţa, viaţa culturală, activitate parlamentară, entu-

ziasm determinat de succese, vizibilitate internaţională, ma-

ri personalităţi culturale, distinşi intelectuali vizionari etc.  

Un alt moment însufleţitor pentru Vasile Alecsandri 

a fost cucerirea independenţei de stat în urma Războiului de 

Independenţă din anul 1877. Volumul Ostaşii noştri este o 

superbă descriere a faptelor de arme ale tinerei armate 

române, luptând pe câmpiile bulgare de la Plevna, Griviţa şi 

Smârdan, împotriva armatelor otomane. Poezia Peneş 

Curcanul este atât de cunoscută, încât pare o creaţie popu-

lară, cu autor anonim. Războiul crunt este văzut prin 

intermediul soldatului, entuziasmat că poate să piară pentru 

un ideal naţional; se evidenţiază patriotismul şi posibilitatea 

de sacrificiu al ţăranului plecat la luptă „din câmp de-acasă 

de la plug”: 

Din câmp, de-acasă, de la plug, 

Plecat-am astăvară 

Ca să scăpăm de turci, de jug, 

Sărmana scumpă ţară!” 

 

Începutul poemului pare desprins dintr-o baladă 

populară: 

„Plecat-am nouă din Vaslui 

                                                            
37Virgiliu Bradin, Rostirea poetică românească preeminesciană, Arad, 

Editura Promun, 2019, p. 246. 
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Şi cu sergentul, zece, 

Şi nu-i era zău, nimănui 

În piept inima rece 

………………….. 

Toţi dorobanţi, toţi căciulari 

Români de viţă veche, 

Purtând opinci, suman, iţari 

Şi cuşma pe-o ureche…” 

 

Acest elan al ostaşilor, îmbrăcaţi în ţinută de lucru, 

în admiraţia sătenilor entuziasmaţi de frumuseţea patriotică 

a grupului de dorobanţi este salutat de urarea: 

„Cu zile mergeţi, dragii mei 

Şi să veniţi cu zile! 

Ziceau atunci, bătrâni, femei 

Şi preoţi şi copile, 

Dar cel sergent făr-de mustăţi 

Răcnea: „Să n-aveţi teamă 

Românul are şapte vieţi 

În pieptu-i de aramă!”. 

 

În toiul luptei, cad morţi, Peneş Curcanul descrie 

chinurile răniţilor şi atmosfera înspăimântătoare de pe 

câmpul de luptă de la reduta Griviţa („fierbea văzduhul ca 

un iad”): 

„Prin foc, prin spăgi, prin glonţi, prin fum, 

Prin mii de baionete, 

Urcăm, luptăm…iată-ne-acum 

Sus, sus, pe parapete. 

„Allah, Allah”, turcii răcnesc 

Sărind pe noi o sută 

Noi punem steagul românesc 

Pe crâncena redută”. 
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Altă poezie, ajunsă memorabilă, este Sergentul, un 

imn patriotic închinat eroilor neamului. Acest modest soldat 

rănit în lupte, se întoarce acasă, iar pe drum întâlneşte 

armatele polcovnicului rus. Dialogul dintre Sergent şi 

Comandantul rus este absolut emoţionant: 

„De unde vii, străine? 

Vin tocmai de la Plevna. Cum e acolo? Bine! 

Dar aste decoraţii cum, cine ţi le-a dat? 

Chiar domnitorul nostru şi-al vostru împărat. 

Dar pentru care fapte? Ştiu eu? Cică drept plată 

Că am luat eu steagul redutei …şi pe dată 

Cu el străpuns de glonţuri ne-am prăbuşit în şanţ… 

Dar ce rang ai voinice? Am rang de dorobanţ! 

Atunce colonelul dând măna cu sergentul 

Se-ntoarce dă un ordin… Pe loc tot regimentul 

Se-nşiră, poartă arma, salută cu onor 

Românul care pleacă trăgând a lui picior”. 

 

Citind şi copiind aceste versuri am fost cuprins de 

emoţii până la lacrimi, cuprins de demnitatea armatei şi de 

modestia unui rănit şi decorat care se întoarce cu mândrie 

acasă, „trăgând a lui picior”.  

În fine, nu ne putem stăvili elanul de a nu pomeni de 

faptele eroice ale tinerei armate române şi să nu amintesc 

de Oda pe care poetul o aduce ostaşilor români şi tinerei 

Oştiri române, pentru întâia oară primind botezul focului 

de arme: 

„Vin acum, la rândul nostru, să v-aduc o închinare, 

Vin cu inima crescută şi cu sufletul mai tare, 

Ca eroi de mari legende, vin să vă privesc în faţă 

Voi, nepăsători de moarte, dispreţuitori de viaţă, 

Ce-aţi probat cu-avântul vostru lumei pusă în 

mişcare 

Că din vultur vultur naşte, din stejar stejar răsare!” 
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În acest omagiu adus tinerei oştiri române, poetul 

Alecsandri face recurs la vitejia istorică a poporului român, 

care şi-a apărat cu demnitate patriotică graniţele ţării 

împotriva unor armate imperiale şi înzestrat cu armament 

superior. Mai scrie poetul despre „feciori de oaste”, care au 

triumfat la Rahova, Plevna, Griviţa, „ridicând o ţară mică 

peste-o mare-mpărăţie”: 

„Pas dar! Pas tot înainte! Timpul vechi din nou 

zoreşte! 

Viitorul României dat-au mugur ce-ncolţeşte!” 

Iar apoi, entuziasmul să capete accente patriotice şi 

de mândrie naţională: 

„O, copii, de voi sunt mândru, simt acea mândrie 

mare 

Care creşte cu mărirea unui neam în deşteptare 

Mi-am văzut visul cu ochii, de-acum pot să mor 

ferice! 

Astăzi lumea ne cunoaşte: Român zice, Viteaz zice!” 

 

Alte poezii cu inspiraţie din natura patriei, vezi 

Pasteluri, sunt la fel de înălţătoare, după cum doinele şi 

baladele, inclusiv Mioriţa, argumentează sentimentele 

patriotice reprezentate de Vasile Alecsandri, după cum 

poporul este purtătorul unor asemenea valori naţionale 

româneşti.  

Pastelurile (1862-1874) sunt podoaba poeziei lui 

Alecsandri, afirma Titu Maiorescu. Acest scriitor, născut la 

Mirceşti, ca fiu de boier, „rege-al poeziei” (M. Eminescu) a 

fost încântat de peisajul naţional, realizând câteva descrieri 

încântătoare, ca un omagiu patriotic pentru frumuseţile 

naturale ale patriei noastre. „Serile de la Mirceşti” sunt 

adorabile şi pline de farmec. Natura este frumoasă şi caldă 

în toate anotimpurile: „Sfârşit de toamnă”, Gerul, Viscolul, 

Concert în luncă, Lunca Siretului, etc., toate textele 
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transmit optimism, armonie şi blândeţe. Să citim cu voce 

tare următoarele strofe din pastelul Iarna: 

„Tot e alb pe câmp, pe dealuri, împrejur, în 

depărtare 

Ca fantasme albe plopii înşiraţi se pierd în zare, 

Şi pe-ntinderea pustie, fără urme, fără drum, 

Se văd satele pierdute sub clăbuci albii de fum. 

 

Dar ninsoare încetează, norii fug, doritul soare 

Străluceşte şi dezmiardă oceanul de ninsoare. 

Iat-o sanie uşoară care trece peste văi 

În văzduh voios răsună clinchete de zurgălăi”. 

 

Vasile Alecsandri, prin Pastelurile sale, promove-

ază farmecul vieţii la ţară, ataşamentul românilor mol-

doveni pentru frumosul peisaj şi pentru muncile câmpului: 

„Sămănătorii harnici, cu sacul subsuoară, 

Păşesc în lungul brazdei pe fragedul pământ…” 

Sau 

„Bate vânt de primăvară şi pe muguri îi deschide; 

Vântul bate, frunza creşte şi voioasa luncă râde…” 

 

Prin textele sale literare, Vasile Alecsandri a fost un 

model de patriot, care a promovat spiritul naţional, al 

dragostei faţă de patrie şi faţă de frumuseţile sale naturale. 

 

*** 

 

Un ilustru iluminist din Transilvania a fost Ion 

Budai-Deleanu, care, prin intermediul poemului satirico-

comic, Ţiganiada, a reamintit o dimensiune esenţială a 

patriotismului, dincolo de apartenenţa la o etnie. El face 

parte din pleiada Şcolii Ardelene, a lui Inochentie Micu-

Klein, Samuil Micu, Gheorghe Şincai şi Petru Maior, 
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formaţi la şcolile înalte teologice europene şi care au 

conştientizat latinitatea limbii române, continuitatea 

românilor pe acest teritoriu, folosind argumente ştiinţifice. 

Au elaborat lucrări istorice bine documentate, 

pledând pentru continuitatea şi latinitatea poporului român 

şi originea latină a limbii române. Operele lor au avut un 

puternic caracter militant şi patriotic, având rezonanţă în 

întreaga ţară şi în Europa. De altfel, Şcoala Ardeleană 

continuă ideile Cronicarilor moldoveni, precum şi ale lui 

Dimitrie Cantemir, care, prin lucrarea Descriptio Mol-

daviae a făcut cunoscut spiritului ştiinţific european 

virtuţile vechi şi pozitive ale poporului român.  

Din toate aceste demersuri reiese cerinţa de 

adoptare a alfabetului latin pentru limba română, a originii 

poporului român precum şi continuarea demersurilor pentru 

reconstituirea unei istorii reale şi nobile a naţiunii române. 

Prin activitatea lor, au demonstrat că „sunt savanţi cu 

adevărat europeni”, care au contribuit la redeşteptarea 

conştiinţei naţionale şi au argumentat romanitatea poporului 

şi continuitatea istorică neîntreruptă a românilor pe vechiul 

teritoriu al Daciei Felix. 

 

*** 

 

Nu se poate afla nicăieri în vreo altă țară cât 

Moldova  de mică, atâtea ape și natura împodobită cu 

asemenea locuri minunate ca aici. 

O străbat patru ape navigabile: Nistrul, Dunărea, 

Prutul, Siretul. 

(Dimitrie Cantemir, Descriptio Moldaviae, 1716, 

Despre Apele Moldovei, Capitolul al III-lea) 
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III. 3. Eminescu, promotor al patriotismului istoric 

 

Foarte multe cuvinte s-ar putea rosti despre 

activitatea poetului, gazetarului şi prozatorului Mihai 

Eminescu. Suntem nevoiţi să extragem din textele sale, 

pentru comentariu, acelea care satisface ideea de patrie şi 

patriotism. Ştim că întreaga sa este exemplaritate şi 

produsele sale creatoare sunt o emanaţie reprezentativă a 

poporului român, care l-a zămislit şi ales ca geniu să-l 

reprezinte în universalitate. Explicit, a avut câteva texte 

care se încadrează tematicii acestei lucrări, având în vedere 

Ce-ţi doresc eu ţie, dulce Românie, Epigonii, Scrisoarea 

III, Doină, precum şi câteva fragmente din teatrul său ori 

din liricele sale de inspiraţie istorică. 

Publicată la începutul activităţii sale poetice, în anul 

1867, poemul Ce-ţi doresc eu ţie, dulce Românie are patru 

strofe de câte opt versuri fiecare, fiind puternic inspirat din 

epoca paşoptistă, fiind călăuzit de ideile Daciei literare şi 

de spiritul alecsandrian. În primul rând, expresia „dulce 

Românie” atrage atenţia oricui prin adjectivul „dulce” 

aşezat pe lângă cuvântul „Românie”, creând o sintagmă cu 

un puternic conţinut patriotic. Discursiv, consideră ţara 

încărcată de glorii, iar dorinţa este exprimată lapidar în 

versul „La trecutu-ţi mare, mare viitor”. În continuare 

retorica capătă accente mesianice, cu o superbă încărcătură 

patriotică: 

„Spună lumii large steaguri tricolore 

Spună ce-i poporul mare, românesc,  

Când s-aprinde sacru candida-i vâlvoare 

Dulce Românie, asta ţi-o doresc!” 

 

Versul din titlu, Ce-ţi doresc eu ţie, dulce Românie, 

este repetat la sfârşitul fiecărei strofe, pentru ca ultima 

strofă, în ansamblul ei să fie ca o concluzie apoteotică: 
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„Ce-ţi doresc eu ţie, dulce Românie, 

Tânără mireasă, mamă cu amor! 

Fiii tăi trăiască numai în frăţie 

Ca a nopţii stele, ca a zilei zori, 

Viaţa în vecie, glorii, bucurie, 

Arme cu tărie, suflet românesc, 

Vis de vitejie, fală şi mândrie,  

Dulce Românie, asta ţi-o doresc” 

 

Textul poeziei eminesciene seamănă cu poezia 

preeminesciană, cu scrisul acelor poeţi care l-au premers şi 

în a căror poezii (V. Alecsandri) sau poeme (N. Bălcescu) 

luceşte, ca o piatră preţioasă sentimente de dragoste faţă de 

patrie, relatate cu un entuziasm înălţător. Fiind semnată de 

Mihai Eminescu, această poezie a făcut carieră şcolară, 

fiind studiată în clasele de liceu şi analizată sub 

dimensiunea sa patriotică. Iubirea faţă de ţară, sub numele 

de România, a lui Eminescu l-a determinat să fie el însuşi 

un educator, care a cântat în rime şi ritm, folosind cuvinte 

eroice, dragostea faţă de patria noastră. 

Poezia Epigonii, apărută în revista Convorbiri 

literare în anul 1870, este una dintre cele mai elegante 

omagii aduse scriitorilor de dinaintea sa, care l-au premers 

şi care i-au pregătit terenul de afirmare poetică întru 

genialitate. Este concepută sub forma unei opoziţii între 

„vremurile de aur a scripturilor române” şi lumea 

contemporană a epigonilor ca urmaşi nedemni a celor de 

dinainte. Un frumos şi elegant sentiment patriotic se 

manifestă atunci când caracterizează poetic vremea 

„scripturilor române”, în care „zilele au trei sori în frunte”, 

dumbrăvile au „filomele”, iar cântările curg asemenea 

râurilor, iar gândirea îşi avea izvoare pline de idei 

generoase. Şi urmează câteva strofe de adânc omagiu, de 
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respect şi pioşenie faţă de acei „poeţi, ce-au scris o limbă, 

ca un fagure de miere: 

„Cichindeal gură de aur, Mumulean glas cu durere, 

Prale firea cea întoarsă, Daniil cel trist şi mic 

Văcărescu cântând dulce a iubirii primăvară, 

Cantemir croind la planuri din cuţite şi pahară, 

Beldiman vestind în stihuri pe războiul inimic” 

………………………………………………………. 

Liră de argint, Sihleanu – Donici – cuib de-

nţelepciune 

………………………………………………………… 

S-a dus Pann, finul Pepelei, cel isteţ ca un 

proverb.” 

Urmează frumoase epitete pentru Eliad (căruia i se 

atribuie o strofă întreagă), Bolliac, Cârlova, Alexandrescu, 

Bolintineanu, Mureşan „scutură lanţul cu-a lui voce 

ruginită”, fiind numit „preotul deşteptării noastre şi profetul 

semnelor vremii. Nu este uitat nici Negruzzi, cel care 

„şterge colbul de pe cronice bătrâne”, pentru ca lui Vasile 

Alecsandri să-i dedice trei strofe, sintetizând întreaga lui 

activitate: 

„Şi-acel rege-al poeziei, vecinic tânăr şi ferice, 

Ce din frunză îţi doineşte, ce cu fluierul îţi zice 

Ce cu basmul povesteşte – veselul Alecsandri …” 

 

Ultima strofă dedicată poetului de la Mirceşti 

evidenţiază patriotismul acestuia şi măreţia tematică a 

scrisului său: 

„Sau visând cu doina tristă a voinicului de munte 

Visul apelor adânce şi a stâncilor cărunte, 

Visul selbelor bătrâne de pe umerii de deal 

El deşteaptă-n sânul nostru dorul ţării cei străbune 

El revoacă-n dulci icoane a istoriei minune, 

Vremea lui Ştefan cel mare, zimbru sobru şi regal”. 
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Făcând această trecere în revistă a literaturii 

paşoptiste, Eminescu laudă stăruinţa acestora de a surprinde 

esenţa, de a trata o tematică generoasă, cu puternice nuanţe 

patriotice şi sentimentale. Ridică pe piramida valorică nume 

ale epocii de dinaintea sa, glorificându-i cu epitete 

generoase cu intenţia de a minimaliza valoarea literaturii 

generaţiei sale, în care se include: 

„Iar noi? Noi, epigonii? Simţiri reci, harfe zdrobite 

Mici de zile mari de patimi, inimi bătrâne urâte, 

Măşti râzânde, puse bine pe-un caracter inimic; 

Dumnezeul nostru: umbră, patria noastră: o frază; 

În noi totul e spoială, totu-i lustru fără bază; 

Voi credeaţi în scrisul vostru, noi nu credem în 

nimic!” 

Desigur că, după opinia mea, Eminescu exagerează, 

cu denigrarea epocii sale, considerând-o urmaşă nedemnă 

de înaintaşi. Epoca sa coincide cu începutul emancipării 

culturale a ţării, constituirea unei civilizaţii valoroase, 

sincronică cu cea europeană.  

Valoarea patriotică a poeziei – poem constă în 

modul opozant în care utilizează cuvintele spre a demonstra 

calitatea limbii române de a fi deopotrivă acră şi satirică, 

dulce şi laudativ-pozitivă. Încheiere cuprinde ironie şi 

sarcasm: 

„Rămâneţi dară cu bine, sânte firi vizionare, 

Ce făceaţi valul să cânte, ce puneaţi steaua să 

zboare, 

Ce credeaţi în altă lume pe-astă lume de noroi; 

Noi reducem tot la praful azi în noi, mâni în ruină 

Proşti şi genii, mic şi mare, sunet, sufletul lumină – 

Toate-s praf… Lumea-i cum este şi ca dânsa suntem 

noi!” 
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Făcând o analiză critică a societăţii în care trăieşte, 

Eminescu degajează o asemenea atitudine din dorinţa de a 

avea o societate mai bună, mai corect organizată, în care 

valorile literare să aibă calitate şi virtuţi supreme.  

 

*** 

 

Scrisoarea III se inspiră din luptele pe care Mircea 

cel Bătrân, domnul Ţării Româneşti, le-a purtat cu sultanul 

Baiazid, al Otomanilor. Sintagma „iubirea de moşie” e 

cheia de deschis semnificaţiile patriotice ale concepţiei lui 

Eminescu, pusă în cuvintele domnitorului muntean. „N-

avem oşti, spune Mircea, dară iubirea de moşie e un zid”. 

Textul Scrisoarea III evocă bătălia istorică pe care Mircea 

o dă împotriva lui Baiazid, sosit peste Dunăre să cucerească 

Ţara Românească. Sultanul este întâmpinat de Mircea, cu 

aroganţă, hotărât să-i „schimbe coroana într-o ramură de 

spini”. Mircea îl întâmpină cu salutul cordial „Bine-ai 

venit”, solicitându-i să se întoarcă din cale, ca „un semn de 

milă a măriei tale”. Baiazid refuză, lăudându-se cu faptele 

lui de vitejie şi cu victoriile repurtate împotriva „întregului 

Apus”. 

„… Şi de crunta-mi vijelie tu te aperi c-un toiag 

    Şi purtat de biruinţă să mă-mpiedic de-un 

moşneag?”. 

Răspunsul domnitorului muntean evidenţiază 

patriotismul acestui popor, hotărât, prin cuvântul 

Domnitorului, să-şi apere ţara, moşia, neamul, cu orice 

chip, chiar dacă oastea îi este mică, dar sufletul e mare, 

întreţinut de iubirea pentru glia strămoşească. Pentru 

frumuseţea şi demnitatea răspunsului, voi prezenta întreaga 

replică a lui Mircea cel Bătrân, domnul Ţării Româneşti: 

„Eu nu ţi-aş dori vreodată să ajungi să ne cunoşti 

Nici ca Dunărea să-nece spumegând a tale oşti, 
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După vremuri mulţi veniră, începând cu acel oaspe 

Ce din vechi se pomeneşte, cu Dariu a lui Istaspe; 

Mulţi durară peste vremuri, peste Dunăre vreun pod 

De-au trecut cu spaima lumii şi mulţime de norod;” 

 

Continuarea devine impresionantă prin patosul cu 

care evidenţiază eroismul acestui popor în numele iubirii de 

moşie şi de patrie: 

„Împăraţi pe care lumea nu putea să-i mai încapă 

Au venit şi-n ţara noastră de-au cerut pământ şi apă 

Şi nu voi ca să mă laud, nici că voi să te-nspăimânt, 

Cum veniră se făcură toţi o apă şi-un pământ!” 

 

Urmează, în replica domnitorului patru versuri 

excepţionale din perspectiva ideii de patrie şi patriotism: 

„Eu? Îmi apăr sărăcia şi nevoile şi neamul… 

Şi de-aceea tot ce mişcă-n ţara asta, râul, ramul, 

Mi-e prieten numai mie, iar ţie duşman este; 

Duşmănit vei fi de toate făr-a prinde chiar de veste; 

N-avem oşti, dară iubirea de moşie e un zid 

Care nu se-nfiorează de-a ta faimă, Baiazid!” 

 

Mai departe evenimentele sunt cunoscute din istoria 

evenimentele războaielor dintre români şi turci. După 

bătălia de la Rovine, în care „păgânătatea e ca pleava 

spulberată”, iar „în urma duşmanului defilează „falnic 

armia română”. Partea a II-a a Scrisorii III e un pamflet 

politic agresiv, caustic şi încărcat de invective. 

Lirica Doina abordează tema din perspectivă 

xenofobă, exprimând revolta împotriva străinilor care 

jefuiesc ţara cu complicitatea conducătorilor politici (Cine-

a-ndrăgi străinii/ arde-i-ar inima câinii), ca, spre final, să 

cheme pe măritul Ştefan, Măria Sa, să se scoale din 

mormânt şi să alunge din ţară pe toţi jefuitorii acesteia. 
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*** 

 

Înaintea trecerii la o altă reprezentare a patrio-

tismului prin intermediul literaturii, amintesc faptul că prin 

grija unor intelectuali transilvăneni şi graţie mitropolitului 

ortodox, Andrei Şaguna, se înfiinţează Asociaţia Tran-

silvană pentru Literatura Română şi Cultura Poporului 

Român (ASTRA) (1861) cu rolul de a contribui la răs-

pândirea culturii şi limbii române. Rolul ASTRA era de a fi 

un forum cultural, literar, politic şi intelectual: „Înaintarea 

literaturii române şi cultura poporului român în 

deosebitele ramuri prin studii, elaborare şi editare de 

opuri, prin premii şi stipendii pentru diferitele specialităţi 

de ştiinţă şi arte şi alte asemenea”.  

Prin intermediul acestei Asociaţii culturale s-au 

desfăşurat o serie de activităţi explicite cu caracter patriotic, 

fiind un puternic reflector de luminare a spaţiului românesc 

din Transilvania. ASTRA a fost cea mai prolifică 

organizaţie patriotică. 

 

 
Alba Iulia, 1 Decembrie 2018 
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III. 4. Spiritul patriotic în literatura modernă 

 

Premiera piesei de teatru Apus de soare (1909), 

urmată de Viforul (1909) şi Luceafărul (1910) – toate 

alcătuind o trilogie -, constituie o surpriză literară, capabilă 

să stârnească zarvă şi să consacre „o nouă celebritate, cu 

atât mai importantă, cu cât, după credinţa mea, este aproape 

singura creaţiune, în cel mai înalt sens al cuvântului, a lui 

Delavrancea” (M. Dragomirescu)
38

. Drama este favorabil 

salutată de I. L. Caragiale: „Apus de soare e o dramă în 

patru tablouri a căror perfectă unitate se-ncheagă îm-

prejurul tipului cardinal – Ştefan cel Mare. În ele sunt 

adunate şi coordonate, gradat şi armonic, toate elementele 

acelei prodigioase figuri istorice şi a mândrei sale epoce de 

eroism; naiva bonomie de răzăş cuminte şi sănătos; 

blândeţea şi omenia faţă de cei ce-l ascultă şi-l iubesc; 

dragostea lui de copii şi de cei mici” etc. Deşi ar trebui „să 

vizionăm” trilogia întreagă, facem un imens serviciu 

hermeneutic autorului, dacă ignorăm Viforul şi Lucea-

fărul. Aceste ultime piese de teatru au viciile prozei. În 

lipsa conflictului, a unui subiect atrăgător, a personajelor 

teatrale, autorul diluează narativitatea într-un lirism idilic şi 

într-o retorică delirantă.  

Drama Apus de soare (cu titlu iniţial Ştefan cel 

Mare) a avut un extraordinar succes de scenă (Teatrul 

naţional, 1909), menţinându-şi ecoul teatral într-o arcuire 

agreată şi indubitabilă. Ea dispune de numeroase virtuţi 

scenice, de aderenţă tematică, verbalism oratoric, delicii 

romantice şi savoare decorativă. Lectura independentă a 

textului dramei nu mai determină încântarea spectatorului 

aşezat confortabil şi privind ascultător artiştii, rostind „cel 

mai de seamă discurs al oratorului Delavrancea” (Al. 

Săndulescu). O piesă de teatru este un potenţial spectacol 

                                                            
38 A. Ilica, op. cit., p. 189. 
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scenic. Valoarea acestuia rezultă din îmbinarea recuzitelor 

teatrale cu un text specific, purtător al câtorva elemente 

„scenice”, cum ar fi conflictul gradat şi comprimat, 

acţiunea alertă, personaje tipice, limbajul teatral. Lipsa unor 

asemenea specificităţi poate fi compensată de altceva, 

textul devenind o parte a sincretismului artistic (decor, 

muzică, spectatori).  

Apus de soare nu a fost o dramă care să propună 

noutăţi teatrale. Autorul s-a documentat aproape doi ani 

„pentru ca să-şi reînvie în minte, să trăiască cu aceea 

epocă pe care o descrie”, studiind documente contem-

porane despre Ştefan şi epoca sa, letopiseţele moldoveneşti, 

culegeri folclorice. Inspirându-se din istoria Moldovei, 

Delavrancea fantazează numai în ceea ce priveşte atmosfera 

epocii şi reliefarea unor gesturi spectaculozitate. Spre 

deosebire de Alecsandri (cu al său de Despot-vodă), 

Haşdeu (cu Răzvan şi Vidra) şi Al Davila (cu Vlaicu-

Vodă) care au dramatizat conduita unor domnitori a-

venturieri, Barbu Delavrancea realizează prima dramă 

românească despre „un erou titanic” (Al. Săndulescu), care 

„atinge înălţimi shakespeariene” (I. Scurtu). Subiectul 

exprimă voinţa domnitorului Moldovei de a lăsa ţara pe 

seama cârmuirii fiului său, Bogdan, şi nu a nepotului, 

minorul Ştefăniţă, cum ar dori câţiva boieri din divan. Voia 

lui Ştefan se împlineşte fără nici un fel de opoziţie, întrucât 

pe Ulea, Drăgan, Stavăr – adversarii nemulţumiţi – îi omorî 

„măsurându-i doar cu privirea”. În lipsa unui conflict real, 

Ion Trivale propune o analiză a piesei pe baza unui 

„conflict intern” între omul (cu slăbiciunile sale) şi domnul 

– erou. Problematizând astfel personajul, acesta capătă câte 

ceva din „splendoarea shakespeariană”, în sensul raportării 

verbului „a vrea” la verbul „a putea”. Domnul vrea, dar nu 

poate; voinţa nu este sprijinită de puterea omului, bătrân şi 

bolnav. Pentru binele ţării (“voinţa măriei sale, voinţa 
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ţării”), doreşte să lase rânduială şi aşezare. Iniţiativa 

domnitorului are temeiul în dragostea sa faţă de Moldova, 

de destinul ei: „Ţineţi minte cuvintele lui Ştefan, care v-a 

fost baci până la adânci bătrâneţe ... că Moldova n-a fost 

a strămoşilor mei, n-a fost a mea şi nu e a voastră, ci a 

urmaţilor voştri şi-a urmaşilor urmaşilor voştri în veacul 

vecilor”. De altfel, pasajul din care s-a decupat fragmentul 

de mai sus constituie punctul culminant al dramei, fiind el 

însuşi o capodoperă de oratorie teatrală. Toate faptele sale, 

bune sau rele, au fost spre folosul ţării. „Pădurea tânără” 

trebuie să ştie că pe oasele moşilor şi părinţilor lor „stă tot 

pământul Moldovei ca pe umerii unor uriaşi”. Patriotismul 

său ardent va fi mărturisit şi în faţa scaunului ceresc: 

„Doamne, tu singur ştii ce-a fost în inima mea, că-n lume 

am crezut, că nici o deşertăciune nu s-a lipit de sufletul 

meu, că am stat zid neclintit în faţa păgânilor ... Doamne, 

osândeşte-mă după păcatele mele, ci nu mă osândi de 

pacea cu turcii spre mântuirea sărmanului meu popor”. 

Replicile lui Ştefan cel Mare sunt un monolog conflictual 

spectaculos, tragic şi „nu văicăreţ” (I. Chendi). Celelalte 

personaje par nişte spectatori pe scenă, care nu pierd 

prilejul de a-şi adula „stăpânul” sau a-l deplânge, când el 

pomeneşte de bătrâneţe, boală şi neputinţă. Polarizarea 

aproape absolută a interesului pentru un singur personaj, 

capabil încă să-şi exprime autoritatea şi voinţa fără nici o 

împotrivire, decât cea din propria fire, a anulat multe din 

atributele teatrale ale textului. Unii au numit piesa „dramă 

istorică” (I. Zamfirescu), „dramă psihologică” (I. Trivale), 

iar alţii „o frumoasă povestire” (I. Massoff), „poem 

dramatic” (E. Milicescu), „poem de rară poezie” (C. 

Moldoveanu), „basm frumos” (Al Davilla), „poemă 

byroniană” (I. Dan), „construcţie contrapunctică” (V. 

Mândra).  

 



121 

 

Drama Apus de soare se susţine graţie duioşiei 

lirice şi mai puţin datorită suporţilor săi scenici. Evident nu 

este elaborată de un scriitor cu vocaţia teatrului şi nici 

priceput la formele specifice de culminaţie spectaculară. 

Cele două atuuri pe care le-a utilizat (lirismul şi oratoria) 

însă au fost suficiente ca drama să reziste oricărei judecăţi: 

alegerea unui moment de înţelepciune din viaţa perso-

najului, corelată cu capacitatea oratorică (patetism, lirism, 

retorism) a autorului. El a realizat un sublim poem patriotic, 

asemănat, de I. L. Caragiale, cu misterele sacre ale 

Patimilor Domnului.  

Toate celelalte „titluri” şi „funcţii” sunt date uitării, 

atunci când gândul alunecă spre măreţia reprezentării lui 

Ştefan cel Mare în celebra sa piesă de teatru Apus de 

soare. Vom uita, poate, că a fost un desăvârşit orator, 

făcând carieră avocăţească în mod strălucit, că a fost un 

onorabil primar al capitalei şi un important membru al 

Academiei Române. Dar nu vom uita că a fost un mare 

patriot. 

 

*** 

 

Scriitorul George Coşbuc, originar din zona 

Năsăudului, satul Hordou, este, la rândul lui un îndrăgostit 

de tot ceea ce este românesc, de la frumuseţile naturale ale 

patriei până la evenimentele istorie care au făcut ca ţara 

noastră să aibă identitate. În volumul liric „Balade şi idile”, 

scrie despre frumuseţea vieţii la ţară, despre întâmplări 

fericite din viaţa poporului român. Patriotul explicit se 

regăseşte în volumul „Cântece de vitejie”, inspirat din 

Războiul de Independenţă a României. George Coşbuc nu a 

avut o atitudine explicită de reprezentare a patriotismului în 

opera sa poetică, dar există un set de câteva texte care îl 
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recomandă ca român iubitor de patrie. A fost receptiv la 

reprezentarea unor evenimente „calde”, cum ar fi răscoala 

ţăranilor din 1907, în Noi vrem pământ (1894), militând 

pentru sensibilizarea politicienilor faţă de problemele de 

sărăcie ale maselor populare. Fără pământ, ţăranii sunt 

dependenţi de proprietarii gliei, de aceea ei cer 

împroprietărirea, iar pământul să fie al celor ce-l lucrează. 

Umilinţele la care sunt supuşi lucrătorii pământului a atras 

simpatia celor mulţi pentru administrarea corectă a dreptăţii 

rurale. Pământul este cerut în numele sacrificiilor istorice, 

iar adresarea directă ciocoilor şi repetiţia obsesivă „noi 

vrem pământ” sunt ideile de bază ale poemului: 

„Voi ce-aveţi îngropat aici? 

Voi grâu? Dar noi strămoşi şi taţi 

Noi mame şi surori şi fraţi! 

În lături, venetici! 

Pământul nostru-i scump şi sfânt, 

Că el ni-e leagăn şi mormânt; 

Cu sânge cald l-am apărat, 

Şi câte ape l-au udat 

Sunt numai lacrimi ce-am vărsat 

Noi vrem pământ!” 

 

O altă „baladă”, în care se descrie un obicei optimist 

din viaţa tinerilor este Nunta Zamfirei, o splendidă 

reprezentare a iubirii faţă de tradiţiile frumoase ale satului 

românesc. Aparţine volumului „Balade şi idile”, o formulă 

de valorificare a obiceiurilor (optimiste) din activitatea 

comunităţilor rurale. Întregul volum constituie expresia 

preţuirii şi iubirii poetului faţă de frumuseţea obiceiurilor 

naţionale, în condiţiile în care administraţia era nero-

mânească. Popularizarea acestor tradiţii constituie un act de 

patriotism şi de afirmare a valorilor naţionale. 
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George Coşbuc a scris 6 texte, care se pot încadra în 

categoria poeziilor sale patriotice, toate scrise după anul 

1890: Decebal către popor, Doina, Patria română, Prutul, 

Scumpă ţară românească şi Sus inima. De exemplu, 

Decebal îndeamnă astfel poporul, recurgând la argumente 

de demnitate şi mândrie patriotică: 

„Din zei de-am fi scoborâtori, 

C-o moarte tot suntem datori! 

Totuna e dac-ai murit 

Flăcău ori moş îngârbovit; 

Dar nu-i totuna leu să mori 

Ori câine-nlănţuit.” 

 

Mai spre sfârşitul poemului, Decebal îndeamnă 

bărbaţii care au jurat pe scut, să iasă din rândul luptătorilor, 

pierzându-şi demnitatea şi mândria în rândul poporului. 

Poezia „Patria română”, prin mesajul său, merită a 

fi reprodusă în totalitate: 

„Patria ne-a fost pământul 

Unde ne-au trăit strămoşii, 

Cei ce te-au bătut pe tine, 

Baiazide, la Rovine, 

Şi la Neajlov te făcură 

Fără dinţi, Sinane, -n gură, 

Şi punând duşmanii-n juguri 

Ei au frământat sub pluguri 

Sângele Dumbrăvii-Roşii. 

 

Asta-i patria română 

Unde-au vitejit strămoşii! 

Patria ne e pământul 

Celor ce suntem în viaţă, 

Cei ce ne iubim frăţeşte, 

Ne dăm mâna româneşte: 

https://1md.online/ro/versuri/autor/cosbuc/decebal-catre-popor
https://1md.online/ro/versuri/autor/cosbuc/doina
https://1md.online/ro/versuri/autor/cosbuc/patria-romana
https://1md.online/ro/versuri/autor/cosbuc/prutul
https://1md.online/ro/versuri/autor/cosbuc/scumpa-tara-romaneasca
https://1md.online/ro/versuri/autor/cosbuc/sus-inima
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Numai noi cu acelaşi nume, 

Numai noi români pe lume 

Toţi de-aceeaşi soartă dată, 

Suspinând cu toţi odată 

Şi-având toţi o bucurie; 

Asta-i patria română 

Şi ea sfântă să ne fie! 

 

Patria ne-o fi pământul 

Unde ne-or trăi nepoţii, 

Şi-ntr-o mândră Românie 

De-o vrea cerul, în vecie, 

S-or lupta să ne păzească 

Limba, legea românească 

Şi vor face tot mai mare 

Tot ce românismul are: 

Asta-i patria cea dragă 

Şi-i dăm patriei române 

Inima şi viaţa-ntreagă.” 

 

Mesajul deplin al tuturor versurilor este profund 

patriotic. Ea este recitată la serbările cu conţinut tematic al 

copiilor, fiind o fremătătoare reprezentare a dragostei pen-

tru ţară, pentru patria română. 

Acelaşi mesaj, ca şi în lirica precedentă, este 

transmis de poezia Scumpă ţară românească: 

„Scumpă ţară românească 

Cuib în care ne-am născut,  

Câmp pe care s-a văzut 

Vitejia strămoşească,  

Scumpă ţară românească,  

Te salut!  

 

Şi-a mea frunte ţi se-nchină 
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Ca naintea unui sfânt,  

Căci, deşi copil eu sunt,  

Inima de dor mi-e plină.  

Să te văd mereu regină 

Pe pământ.  

 

Să ai viaţă de vecie,  

Să sporească-al tău popor; 

Sub stindardul tricolor 

Să nu vezi decât frăţie,  

Şi-atunci, dac-o fi să fie,  

Pot să mor!” 

Aceste texte au apărut în volumul „Fire de tort”. 

 

Volumul Cântece de vitejie (1904) este dedicat 

evenimentelor istorice, dar şi războiului de Independenţă, 

răscolind sentimente patriotice inspirate din activitatea 

armatei române;piesele volumului pledează pentru 

înzestrarea poetului cu patriotismul şi preţuire pentru 

faptele eroice din istoria patriei. Înşiruirea titlurilor 

volumului, preluate din cuprins, este relevantă pentru ideea 

afirmată mai sus: Cântec (Ţi-ai mânat prin veacuri turmele 

de plai), Imnul studenţilor, Cântec ostăşesc, Dorobanţul, 

Dunărea şi Oltul, Pentru libertate, Cântecul cel vechi al 

Oltului, Scut şi armă, Oltenii lui Tudor, Sărindar, Zece 

mai, Pe drumul Plevnei, Mortul de la Putna, Stema ţării, 

Fragment epic, Pe dealul Plevnei, Oştirile lui Allah, Graiul 

neamului, De profundis, Carol Robert, Golia ticălosul, La 

Smârdan, Cântec (Ţară-avem şi noi sub soare), Cântecul 

redutei, Povestea căprarului, Coloana de atac, O scrisoare 

de la Muselim-Selo, În spital, Raport (Luarea Griviţei, la 

30 august 1877), Spada şi credinţă, Podul lui Traian, Paşa 

Hassan, Sus inima.  

https://ro.wikisource.org/wiki/C%C3%A2ntec_(Co%C8%99buc,_1)
https://ro.wikisource.org/wiki/Imnul_studen%C8%9Bilor
https://ro.wikisource.org/wiki/C%C3%A2ntec_ost%C4%83%C8%99esc
https://ro.wikisource.org/wiki/Doroban%C8%9Bul
https://ro.wikisource.org/wiki/Dun%C4%83rea_%C8%99i_Oltul
https://ro.wikisource.org/wiki/Pentru_libertate
https://ro.wikisource.org/wiki/C%C3%A2ntecul_cel_vechi_al_Oltului
https://ro.wikisource.org/wiki/C%C3%A2ntecul_cel_vechi_al_Oltului
https://ro.wikisource.org/wiki/Scut_%C8%99i_arm%C4%83
https://ro.wikisource.org/wiki/Oltenii_lui_Tudor
https://ro.wikisource.org/wiki/S%C4%83rindar
https://ro.wikisource.org/wiki/Zece_mai
https://ro.wikisource.org/wiki/Zece_mai
https://ro.wikisource.org/wiki/Pe_drumul_Plevnei
https://ro.wikisource.org/wiki/Mortul_de_la_Putna
https://ro.wikisource.org/wiki/Stema_%C8%9B%C4%83rii
https://ro.wikisource.org/wiki/Fragment_epic
https://ro.wikisource.org/wiki/Pe_dealul_Plevnei
https://ro.wikisource.org/wiki/O%C8%99tirile_lui_Alah
https://ro.wikisource.org/wiki/Graiul_neamului
https://ro.wikisource.org/wiki/Graiul_neamului
https://ro.wikisource.org/wiki/De_profundis_(Co%C8%99buc)
https://ro.wikisource.org/wiki/Carol_Robert
https://ro.wikisource.org/wiki/Golia_tic%C4%83losul
https://ro.wikisource.org/wiki/La_Sm%C3%A2rdan
https://ro.wikisource.org/wiki/La_Sm%C3%A2rdan
https://ro.wikisource.org/wiki/C%C3%A2ntec_(Co%C8%99buc,_2)
https://ro.wikisource.org/wiki/C%C3%A2ntecul_redutei
https://ro.wikisource.org/wiki/C%C3%A2ntecul_redutei
https://ro.wikisource.org/wiki/Povestea_c%C4%83prarului
https://ro.wikisource.org/wiki/Coloana_de_atac
https://ro.wikisource.org/wiki/O_scrisoare_de_la_Muselim-Selo
https://ro.wikisource.org/wiki/O_scrisoare_de_la_Muselim-Selo
https://ro.wikisource.org/wiki/%C3%8En_spital
https://ro.wikisource.org/wiki/Raport_(Co%C8%99buc)
https://ro.wikisource.org/wiki/Spada_%C8%99i_credin%C8%9B%C4%83
https://ro.wikisource.org/wiki/Podul_lui_Traian
https://ro.wikisource.org/wiki/Pa%C8%99a_Hassan
https://ro.wikisource.org/wiki/Pa%C8%99a_Hassan
https://ro.wikisource.org/wiki/Sus_inima
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De exemplu, volumul se încheie cu poezia Sus 

inima, un superb îndemn la patriotism, bazat pe demnitate, 

mândrie şi satisfacţie naţională: 

„Avem o mândră ţară – 

Prin timpi de jale-amară 

Strămoşii se luptară 

S-o scape de stăpâni. 

Azi singuri noi, românii 

Suntem în ea stăpânii, 

Sus inima, români! 

 

O lege-avem străbună – 

Prin veacuri de furtună 

Ea n-a putut s-apună 

Strivită de păgâni. 

Ne-a fost Cel-Sfânt tărie 

Şi-n veci o să ne fie: 

Sus inima, români! 

 

În ţara românească 

De-a pururi să trăiască 

Credinţa strămoşească 

Şi graiul din bătrâni. 

Spre Domnul ţării gândul 

De-a pururi noi avându-l, 

Sus inima, români!” 

 

*** 

 

Un admirator al lui Eminescu, l-am numit pe 

Alexandru Vlăhuță, publică un text superb cu conţinut 

patriotic: România pitorească (1901). Criticul literar 

Garabet Ibrăileanu vede în România pitorească o 

modalitate prin care Vlahuţă „ne-a făcut să vedem şi să 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Garabet_Ibr%C4%83ileanu
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iubim şi mai mult ţara, frumuseţile ei, locul unde s-a 

desfăşurat istoria acestui neam”, în timp ce Nicolae 

Petraşcu o consideră „o poezie de la un capăt la altul, 

inspirată [...] de frumuseţea realităţii lucrurilor, de ceea ce 

a văzut la fiecare pas, de locurile pe care le-a vizitat, de 

datinile şi legendele ce unele locuri îl evocau, de glasul 

ruinelor strămoşeşti, de înţelepciunea ţăranului român şi 

de frumuseţea graiului, portului şi sufletului lui”. Virgiliu 

Ene este de părere că volumul „trăieşte atât prin 

remarcabile pagini descriptive, cât şi prin conturarea 

dimensiunii istorice a acestor locuri şi a poporului român, 

în pagini care poartă uneori accente de odă”, iar ieşeanul 

Constantin Ciopraga crede că autorul a scris cartea 

„înflăcărat de vibrant patriotism”
39

. Ce i-a determinat pe 

aceşti critici literari să facă afirmaţii atât de ferme despre 

patriotismul şi răspândirea acestuia către cititori? Pre-

zentând cuprinsul volumului de circa 200 pagini, ne putem 

convinge de ce există un entuziasm atât de evident: 

PE DUNĂRE (de la Orşova la Sulina): Porţile de 

Fier. Turnu-Severin. Corbul. Hinova. Ostrovul Mare. 

Ruini. La Calafat. Desa. Gura Jiului. Bechetul. Celeiul. 

Şiliştioara. Islazul. Turnu-Măgurele. Zimnicea. Giurgiu. 

Călugărenii . Între tărmurile noastre. Podul de peste 

Dunăre. Brăila. Galaţii. Tulcea. Sulina. 

PE MAREA NEAGRĂ. Insula Şerpilor. Constanţa  

ÎN MUNŢII NOŞTRI. Pe Colibaşi. La umbra. 

Valea Motrului. Mănăstirea Tismana. Târgu-Jiu. Pe Valea 

Jiului. Pe Înălţimile Parângului. Pe coama Mohorului. În 

Novaci. Mănăstirea şi peştera Polovraci. În Vâlcea. Pe 

Cheia Bistriţei . Râmnicu Vâlcii. Valea Oltului. La Câineni. 

Pe Argeş Curtea de Argeş. Câmpulung, Rucăr. Dâmbo-

vicioara. Târgoviştea. Ruinele. Pe Ialomiţa. De la Târ-

govişte la Petroşiţa. Prin Cheia Tătarului la Schitul 

                                                            
39 România pitorească de A. Vlahuță, cf. https://ro.wikipedia. org/wiki/ 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Nicolae_Petra%C8%99cu
https://ro.wikipedia.org/wiki/Nicolae_Petra%C8%99cu
https://ro.wikipedia.org/wiki/Constantin_Ciopraga
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Peştera. Pe Obârşia. La Omul. Pe Valea Cerbului. Pe 

Valea Prahovei. Predeal, Azuga Buşteni, Sinaia. Câmpina. 

Valea Doftanei, Slănicul Prahovei. Valea Teleajenului. În 

munţii Buzăului. Şiriu. Meledic. Muntele Penteleu. 

Mănăstirea Găvanu. În Râmnicu Sărat. În Vrancea. În 

munţii Bacăului. În munţii Neamţului. În munţii Sucevii. Pe 

pluta de la Dorna la Piatra.  

VALEA PRUTULUI  

ŢARA. POPORUL 

Scriitorul Alexandru Vlahuţă realizează un veritabil 

atlas geografic, sub formă de ghid turistic, în care descrie 

cu patos frumuseţile integrale ale patriei. Este o pledoarie 

pentru cunoaşterea ţării, a frumuseţilor naturale, culturale şi 

a semnificaţiilor monumentelor istorice. 

 

*** 

 

Spre a nu extinde prea mult reprezentarea patri-

otismului prin intermediul literaturii, vom omite anumiţi 

scriitori care au avut poezii ocazionale, deşi purtătoare de 

mesaj de ataşament faţă de idealurile naţionale şi faţă de 

patria noastră. De aceea, ne vom opri acum la Octavian 

Goga, poet şi eseist, ziarist, fost om politic şi prim ministru 

al României. Primele manifestări patriotice ale românului 

născut în Răşinari a fost în cadrul „Ligii politice a tuturor 

românilor” (1915), în care declara: „Pentru jertfa de mâine 

am trecut graniţa, să venim în Ţara Românească. Noi ne-

am pierdut ţara, noi ne-am pierdut patria, dar avem încă 

capetele noastre. Vi le dăm dumneavoastră, faceţi ce vreţi 

cu ele. Ele pot să cadă, Ardealul nu poate cădea“. Având 

vocaţia de poet,în 1905, publică volumul „Poezii”, în care 

apar celebrele poezii încărcate de dragoste faţă de familie, 

satul natal, împrejurimile Răşinariului şi din Ţara 

Ardealului:Plugarii, Noi, Oltul, Casa noastră, Lăutarul etc. 
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În următorul volum, intitulat „Ne cheamă pământul”, apar 

texte cu iz naţionalist, cum ar fi Cântecele mele, Străinul, 

Graiul pâinii, ca, atunci când guvernanţii de la Bucureşti 

întârzie prea mult în neutralitatea ţării şi intrarea armatei 

române pentru eliberarea Transilvaniei, să publice un 

volum cu puternice rezonanţe patriotice: „Cântece fără 

ţară” (1916). Pentru ziua Adunării celei Mari de la Alba 

Iulia, la care n-a putut participa, fiind la Paris cu chestiuni 

legate de viitorul României – pentru a influenţa Masoneria 

pentru o Românie mare publică celebra poezie „Latinitatea 

striga din tranşee”, având un puternic ecou mesianic: 

„Din zborul larg ce-mprejmuie pământul 

Cobor la malul Dunării albastre, 

Eu ce vă ştiu şi visul şi cuvântul 

Şi-s frate bun cu plângerile voastre, 

La mine-aveaţi scăparea şi limanul 

De-a pururea pe-a vremilor cărare, 

Prin rostul meu vorbeaţi cu oceanul, 

Voi, tulburate picături de mare ... 

Azi duhul meu fără popas vă cheamă, 

Vă cere-a lumii noua epopee, 

Din mii de guri cu chiot de aramă 

Latinitatea strigă din tranşee . 

Voi unde sunteţi, rău cumplit de patimi! 

Urniţi-vă, nu-i vremea de-a mai plânge ; 

Nevolnicii răscumpără cu lacrimi 

Durerile cari se plătesc cu sânge !... 

Acolo-n hora vijeliei crunte 

E clocotul visării noastre sfinte! 

Prin întreaga sa activitate, scriitorul Octavian Goga 

s-a dovedit un iubitor de glie strămoşească şi un iubitor de 

ordine şi democraţie în România.  

 

*** 
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Lucian Blaga a fost poet, prozator, eseist, 

dramaturg şi filosof. Mai ales în filozofie, prin teoria 

spaţiului mioritic a teoretizat aspectele configuraţiei 

comportamentale a poporului român, care are impregnată 

ca o matrice stilistică o pecete existenţială. Blaga identifică 

specificitatea poporului român sub forma spaţiului mioritic. 

Lucian Blaga este o prolifică personalitate a spiritualităţii 

române; scrierile sale sunt consecinţa crezului că matricea 

stilistică şi spaţiul mioritic sunt concepte ce veghează 

protector la conturarea omului ca fiinţă istorică”. De la 

Aristotel ştim că omul e un animal politic, dar Blaga leagă 

omul de capacitatea lui de a metaforiza.  

Deschizând Trilogia culturii la eseul filosofic 

Orizont şi stil, lectorul îşi poate lămuri conceptul de 

matrice stilistică (“mănunchi de categorii, care se 

imprimă, din inconştient, tuturor creaţiilor umane, şi chiar 

şi vieţii…”). Conştiinţa „se imprimă, din inconştient, 

tuturor creaţiilor umane, şi chiar şi vieţii…”). Conştiinţa, 

ar zice Blaga, este dependentă de o serie de factori care-şi 

pun amprenta asupra spiritului ei creator. Cine determină o 

anumită matrice stilistică? Cum se exprimă ea la nivelul 

individului creator? Răsfoim aceeaşi Trilogie şi aflăm că 

spaţiul mioritic „a pătruns ca o aromă toată înţelepciunea 

de viaţă a poporului”. Peisajul influenţează sinuozităţile 

sufleteşti, iar profilul spiritual al unui popor va fi 

fundamental dependent de un anumit spaţiu geografic 

formator. La români, plaiul cu „drum suind şi iarăşi co-

borând, ca sub îndemnul şi-n ritmul unei eterne şi cosmice 

doine” a inspirat românilor anumită „constituie suf-

letească”. Aceasta se exprimă prin doină, rezonanţă „a unui 

suflet care suie şi coboară, pe un plan ondulat şi indefinit, 

tot mai departe, iarăşi şi iarăşi …”.  

Orizontul spaţial astfel descris a imprimat sufletului 

românesc un destin „ce-şi are suişul şi coborâşul, înălţările 
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şi cufundările de nivel, în ritm repetat, monoton şi fără 

sfârşit”. Matricea stilistică românească s-a conturat pe şi 

din spaţiul mioritic. Toate popoarele (colectivităţile) au o 

matrice, iar a noastră este mioritică (ondulatorie).  

Dar a lui Blaga? Citind rândurile de mai jos, 

reproduse din Hronic… (o fermecătoare carte autobiogra-

fică despre lumea mirajelor) vom înţelege de ce Lancrăm 

(satul de obârşie) i-a fost oază de primenire sufletească, 

nostalgic spaţiu ademenitor:  

„Zarea mea spre răsărit era cuprinsă de Coastă cu 

viile şi cu râpele roşii, nişte formaţiuni geologice bizare ca 

o arhitectură de poveste sau ca o aşezare de temple 

egiptene, ca, columne de cremene şi foc. Mai departe, pe 

râu în sus, către miazăzi, se profilau Munţii albaştri iar pe 

râu în jos spre miazănoapte – alţi Munţi: Munţii Apuseni, 

în depărtarea desluşeam îndeosebi două vârfuri. Două 

vârfuri: unul, boltit, altul, ascuţit. N-am aflat niciodată 

numele acestor zeităţi ce mi-au străjuit copilăria… Mama 

îmi spunea însă că în Munţii Apuseni ar mai fi o ţară: Ţara 

Vâlvelor. Şi că între aceste Vâlve se stârnesc câteodată 

bătălii după chipul şi asemănarea furtunilor. Fulgerele 

mute, fulgerele ce lucesc uneori zarea Nordului neurmate 

de nici un tunet, ar fi săgeţile de foc ale Vâlvelor! Din tonul 

în care Mama îmi vorbea despre aceste lucruri, simţeam 

însă că Munţii Apuseni puteau totuşi să fie o margine, 

marginea lumii, şi că dincolo de ei nu mai este decât 

povestea”
40

. Un asemenea filosof nu putea lipsi din galeria 

patrioţilor cărturari. 

*** 

 

Aron Cotruş (1891-1961) a fost unul dintre cei mai 

militanţi patrioţi români, care, în poeziile sale, au răspândit 

mesaje de elogiere a pământului străbun: 

                                                            
40 Anton Ilica, Restituiri literare, Arad, Editura Tiparnița, 2018, p. 243. 
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„strămoşesc pământ 

aici m-am născut, aici vreau să lupt 

neîntrerupt 

şi cu neînfrânt 

avânt 

să-ţi cânt...” (Strămoşesc pământ).  

 

Versurile din Sărbătoarea morţii (1915) sunt 

inspirate din cântecele populare de vitejie, din baladele şi 

cântecele noastre haiduceşti: 

„Iobagi viteji, voinici de fier, eroi, 

În şanţuri, prin zăpezi ori prin noroi, 

Pe ger şi ploi, 

În marşuri, la atacuri zdrobitoare, 

Mi-e sufletul cu voi...” (În ţara morţii). 

Considerată o artă poetică, „Rapsodia valahă”  

aduce un patriotic omagiu de dăruire faţă de patria 

sa; va fi luptător evadat din armata austro-ungară, 

înrolându-se în Legiunea română, ce luptă pentru Unirea 

din 1918: 

„mă zbucium, ard, şi cad, şi scapăt 

şi ca dintre ruinele de potop, 

din măruntaiele-mi de flăcări mă dezgrop, 

rapsod să-ţi fiu în lupta pân’ la capăt... 

acum 

acum 

şi peste-acum, 

peste pasu-mi ars de praf şi scrum, 

peste numele-mi de negură şi fum, 

să-mi spintec sprinten drum 

tot mai departe 

tot mai departe, 

peste mine, peste viaţă, peste moarte...” 
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Poemul Horia exprimă patriotismul militant al 

poeziei sale: 

„de jos 

te-ai ridicat, pietros, viforos, 

pentru moţi, 

pentru cei săraci şi goi, pentru toţi... 

şi-ai despicat în două istoria, 

ţăran de cremene 

cum n-a mai fost altul să-ţi semene 

Horia!”  

 

Superb este mesajul patriotic al lui Aron Cotruş în 

celebrul poem Ai noştri sunt aceşti munţi: 

„Ai noştri sunt aceşti munţi  

pietroşi, mănoşi, cărunţi.  

Căci noi ne-am căţărat pe ei spre Cer.  

Noi le-am deschis adâncurile de aur şi de fier  

şi-am suferit cu ei prin ploi şi ger...  

Noi le-am spintecat uriaşele pântece,  

noi le-am proslăvit frumuseţi şi cântece  

Şi le-am cunoscut sufletul şi furtunile  

mai bine ca oricine.” 

 

Acest pământ daco-roman este al nostru, al 

românilor, pentru că el găzduieşte mormintele eroilor, care 

au pierit apărându-l împotriva năvălitorilor: 

„Cine l-a arat  

din începuturile vremurilor neîncetat?  

Cine l-a semănat?  

Cine i-a fost slugă şi stăpân?  

Care dintre neamurile vechi şi noi 

au îngropat în sânul lui atâţi eroi?  

şi cu doina de veacuri aicea plânge?  

Cine l-a apărat mai dârz de-al năvălirilor puhoi  



134 

şi l-a adăpat atâtea mii şi mii de ani,  

cu sânge şi sudori  

Ca noi?” 

 

Poet viguros, militant pentru dragostea sa pentru 

istoria patriei şi pentru personalităţile care s-au sacrificat 

pentru apărarea pământului ei sfânt, Aron Cotruş a for o 

voce puternică de a întreţine entuziasmul naţiunii române, 

angajată în bătălii pentru păstrarea identităţii naţionale şi a 

drepturilor sale istorice. 

 

*** 

 

Mihail Sadoveanu (1880-1961) a fost unul dintre 

cei mai prolifici romancieri,povestitori şi nuvelişti,care s-a 

inspirat din evenimentele eroice ale poporului român. 

Romanele, povestirile şi nuvelele sale au prelucrat în mod 

artistic evenimente din istoria ţării noastre, oprindu-se 

asupra celor care au contribuit la însufleţirea optimismului 

şi încrederii în lupta pentru apărarea ţării şi pentru dreptate. 

Pentru mesajul lor patriotic, amintim romanele Neamul 

Şoimăreştilor, Şoimii, Fraţii Jderi şi Zodia Cancerului, 

Nicoară Potcoavă, precum şi romanul inspirat din cântecul 

bătrânesc al ciobanului mioritic Baltagul. Tematica 

romanului Neamul Şoimăreştilor se referă la lupta răzeşilor 

de pe vremea lui Ştefan cel Mare pentru apărarea pă-

mântului strămoşesc. Sunt prezentate câteva personaje 

model de patriotism prin dragostea faţă de glie, de dreptate 

şi de echitate, iar prin fapte de vitejie, Tudor Şoimaru 

reuşeşte să păstreze intact moşia răzeşilor liberi. 

Romanul Şoimii, reluat apoi şi completat în 

romanul Nicoară Potcoavă, are conţinut istoric, având 

ideea de a pedepsi pe trădătorul fratelui său, Ion Vodă cel 

Cumplit, ucis de către otomani. 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Neamul_%C8%98oim%C4%83re%C8%99tilor_(roman)
https://ro.wikipedia.org/wiki/Neamul_%C8%98oim%C4%83re%C8%99tilor_(roman)
https://ro.wikipedia.org/wiki/Fra%C8%9Bii_Jderi_(roman)
https://ro.wikipedia.org/wiki/Zodia_Cancerului
https://ro.wikipedia.org/wiki/Neamul_%C8%98oim%C4%83re%C8%99tilor_(roman)
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Aşa începe romanul Fraţii Jderi: „La 21 mai, de 

Sfânta Înălţare, hramul Mănăstirii Neamţu, mulţimile adu-

nate acolo aşteptau sosirea Măriei Sale Ştefan. De la urca-

rea în scaunul Moldovei a lui Ştefan Vodă Muşat trecuseră 

12 ani. În acest timp, Măria Sa trudise fără hodină la 

rânduirea ţării, la întărirea hotarelor şi la întocmirea 

oştilor sale. După aproape un sfert de veac de tăieri, 

pustiiri şi pojaruri pe care le săvârşiseră în lupta lor pen-

tru domnie feciorii lui Alexandru cel Bun, pământenii cu-

noşteau iarăşi belşugul şi pacea.”. Jderii au fost oamenii de 

încredere ai măriei sale, Ştefan, ajutându-şi domnitorul în 

toate momentele de cumpănă ale acestuia. E un semn de 

fidelitate şi de devotament patriotic, simbol al oamenilor de 

rând cărora le e dragă ţara, casa, pământul şi domnitorul 

drept până la sacrificiu. Ameninţaţi de turci cu pârjol şi jaf, 

Fraţii Jderi sprijină domnitorul să adune oastea cea mare, 

adică răzeşi, târgoveţi, boieri, mobilizaţi pentru apărarea 

ţării. Obţin victoria, celebră în istorie, de la Podul Înalt gra-

ţie patriotismului şi eroismului moldovenilor împotriva cu-

ceritorilor otomani, conduşi de sultanul Mohamed al II-lea. 

În ciuda comportamentului duplicitar politic al 

scriitorului Mihail Sadoveanu, opera sa de inspiraţie 

istorică a constituit dovada patriotismului său, reprezentând 

acest sentiment în romane excepţional de bine realizate şi 

exemplu de dragoste pentru patria sa. 

 

*** 

Liviu Rebreanu (1885-1944) a dat literaturii ro-

mâne trei romane, cu un explicit conţinut patriotic. În 

romanul Ion (1920), cel mai cunoscut, dragostea pentru 

pământ pentru ţăranul român capătă aspecte metaforice, 

prin comparaţia gliei cu o iubită: „Ieşi singur într-o zi de 

luni în straie de sărbătoare. Sui singur spre porumbiştea 

cea mai mare şi mai bună, pe spinarea dealului. Cu cât se 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Fra%C8%9Bii_Jderi_(roman)
https://ro.wikipedia.org/wiki/Alexandru_cel_Bun
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apropia, cu atât vedea mai bine cum s-a dezbrăcat de 

zăpadă locul ca o fată frumoasă, care şi-ar fi lepădat de 

cămaşă, arătându-şi corpul gol ispititor. Sufletul îi era 

cuprins de fericire… Îl cuprinse o poftă sălbatică, să 

îmbrăţişeze huma şi s-o crămpoţească în sărutări… Apoi, 

încet, cucernic, fără să-şi dea seama se lăsă în genunchi, 

îşi coborî fruntea şi-şi lipi buzele cu voluptate de pământul 

ud şi-n sărutarea aceasta simţi un fior rece, ameţitor” (cap 

IX, Sărutarea). Gestul lui Ion de a săruta pământul ca pe o 

iubită indică dragostea pentru pământ, întreţinând ideea de 

proprietate şi demnitate.  

Răscoala (1932) este romanul inspirat din eveni-

mentele de la 1907, în care ţăranii îşi pierd cumpătul 

ameţiţi de nedreptate. 

Un roman cu ample irizări patriotice este Pădurea 

spânzuraţilor (1922), a cărui acţiune este plasată în primul 

război mondial, când armata austro-ungară cuprindea mi-

litari de mai multe naţionalităţi. Apostol Bologa, intelectual 

român, merge pe front, dovedind acte de vitejie în 

devotamentul sau faţă de stat, graţie jurământului depus. 

Când însă, în calitate de jurat la Curtea marţială, este nevoit 

să condamne la moarte prin spânzurătoare români care au 

dezertat, glasul său de apartenenţă la neamul românesc se 

trezeşte şi invocă motive de a lipsi la un asemenea proces. 

Conştiinţa sa a trecut de la îndeplinirea datoriei faţă de Stat 

la îndeplinirea datoriei faţă de neam. E o evoluţie patriotică 

a personajului, răscolit de obligaţia pe care o are faţă de 

neamul său românesc, deşi se logodeşte cu o unguroaică 

(deci nu e vorba de şovinism). Ajunge într-o dilemă, astfel 

că pune la cale evadarea din armata austro-ungară spre 

liniile de front româneşti, este prins de prietenul său şi 

deferit Curţii marţiale, care-l condamnă la moarte prin 

spânzurătoare. Era acolo o pădure de spânzuraţi, pentru toţi 

ataşamentul faţă de neam fiind o atitudine patriotică de 
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preţuire a sângelui genetic, a cărui chemare a fost mai 

puternică decât jurământul depus ca militar ofiţer. 

Deopotrivă, în alte volume apar expresii ale unor 

sentimente de dragoste faţă de patrie şi istoria sa ro-

mânească: Crăişorul Horia, Catastrofa, Gorila, Jar şi alte 

nuvele. Liviu Rebreanu a scris cu dăruire despre realităţile 

româneşti, arătându-şi preţuirea faţă de valorile poporului 

român. 

*** 

 

S-ar putea continua prezentarea altor scriitori, poeţi, 

prozatori, dramaturgi din perioada aceasta care au fost 

cuprinşi de înălţătoare sentimente patriotice, de iubire faţă 

de istoria neamului, faţă de cultura şi civilizaţia româ-

nească. A fost o etapă tulbure din punct de vedere politic, 

dar plină de efervescenţă culturală din punct de vedere 

artistic. Izbucnirea celui de-al doilea Război Mondial a 

condus la drame sociale, individuale, politice, artistice, dar 

a probat patriotismul general al poporului român. Chiar şi 

în timpul conflagraţiei mondiale, artiştii şi scriitorii au 

înflăcărat lupta din tranşee a armatei române. 

După război, s-a schimbat întregul sistem de 

organizare a României, scriitorii în viaţă fiind nevoiţi să-şi 

schimbe opţiunea politică, iar noua generaţie a început să 

aducă elogii epocii noi care se construia, sub influenţa 

comunismului sovietic. Ideile noi conţineau aspiraţia spre 

iubirea clasei muncitoare, a partidului comunist, a interna-

ţionalismului proletar, a omagiilor aduse conducătorilor, a 

oamenilor harnici, cinstiţi şi supuşi noilor idealuri. În toate 

acestea, scriitorii au devenit propagandişti ai ideilor de 

preţuire pentru noile realităţi politice sociale. Toate 

manifestările literare şi artistice erau controlate de activiştii 

de partid, iar intelectualitatea care nu se plia după cerinţele 

acestora pierdea dreptul de publicare şi reprezentare. Aşa a 
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apărut o întreagă pleiadă de poeţi care scriu volume cu 

tematică patriotică, în sensul în care patriotismul era înţeles 

de partidul comunist. În fruntea tuturor a fost Mihai Beniuc 

şi Zaharia Stancu, demnitari peste Asociaţia comunistă a 

scriitorilor români. Şcolile, liceele şi universităţile, insti-

tuţiile publice, economice, sociale şi politice devin organi-

zaţii de propagandă a ideilor comuniste, printre care figura 

şi patriotismul, ca formă de iubire faţă de istoria clasei 

muncitoare, realizările poporului român şi frumuseţile 

patriei noastre. 

Asemenea producţii literare ţin de patriotardism, de 

o distorsionare a înţelesului noţiunii de patrie şi patriotism, 

precum şi de o exagerare a acestui sentiment mergând până 

la idee de „patriotism proletar”. Deşi aveau menirea de a 

aduce omagii comunismului şi conducătorului „iubit”, 

unele texte au virtuţi literare, asigurând perpetuarea 

sentimentelor patriotice nobile şi fără exagerări politice. 

Epoca de după 1950 a dat literaturii române reprezentări 

patriotice în creaţia unor scriitori de valoare, cum ar fi 

Nichita Stănescu, Marin Sorescu, George Ţărnea, Ioan 

Alexandru, Ana Blandiana, Adrian Păunescu, precum şi în 

creaţia romanescă a lui Marin Preda şi Nicolae Breban.  

 

 
Viena, mai, 2018. Parada Portului popular (Wiener Neustadt) 
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III. 5. Patriotismul prin literatura comunismului 

 

În această perioadă, ideologia comunistă a propagat 

un fals patriotism, axat în jurul dragostei faţă de partid, de 

patria comunistă şi de o istorie concepută după criterii 

subiective. Mihai Beniuc (1907-1988) devine „poetul 

numărul unu al ţării, prin numărul mare de volume 

publicate. Într-un deceniu, din 1946 până în 1956, va 

publica opt volume de poezii (Un om aşteaptă răsăritul, 

1946; Cântec pentru tovarăşul Gheorghe Gheorghiu-Dej, 

1951; Steaguri, 1951; În frunte comuniştii, 1954; Mărul de 

lângă drum, 1954; Partidul m-a-nvăţat, 1954; Trăinicie, 

1955; Azimă, 1956; Păcală, slugă la primar, 1955) şi cinci 

antologii (Poezii alese, 1949, Poezii, 1952, O seamă de 

poeme, 1953, Versuri alese, I-II, 1955, Poezii, 1956)
41

. Este 

considerat poetul oficial al comuniştilor, „un toboşar al 

vremurilor noi”. Caracterul de manifest al versurilor, 

năzuinţa mărturisită fără înconjur de a se situa în fruntea 

tovarăşilor de generaţie printr-o artă de formulă 

energetică, viguroasă, lapidară, produsă printr-o lovitură 

de bardă în stâncă. Noul Moise se anunţă totodată, încă de 

la început, Prometeu dornic de a se repezi vultureşte în 

marele incendiu solar, acvilă de foc sau sfânt Ilie luându-se 

de piept cu Dumnezeu şi trecând peste „noroiul 

veacului”
42

. Versurile lui Beniuc devin omagii aduse 

partidului: 

Bătrâni ce cu mândrie poartă  

Lumina anilor în plete, 

Bărbaţi voinici, stăpâni pe soartă, 

Şi mame, şi copii, şi fete, 

Cu pieptul plin de bucurie, 

                                                            
41 Al. Piru, Istoria literaturii române de la început până azi. București, 

Editura Univers, 1981, p. 447. 
42 Ibidem. 
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Pe tot cuprinsul românesc, 

Voioşi îţi cântă slavă ţie, 

Partid al celor ce muncesc. 

(Partidului) 

 

Acestea au constituit materiale de recitat pentru 

copii şi elevi la serbările şcolare sau la manifestările 

artistice oficiale: 

Eşti comunist, fii deci erou! 

Răspunzi de fericirea lumii, 

Aici pe suprafaţa humii, 

În evul luminos şi nou. 

(Inscripţie) 

 

Asemenea poezii au fost elemente de propagandă 

pentru partid, care a preluat în întregime problemele sta-

tului şi ale patriei noastre. Până şi lirica Mărul de lângă 

drum a devenit aservită vremurilor partinice, considerându-

se că versul „La mine-n ramuri poame roşii ard” se referă la 

steagul roşu al comuniştilor. 

Nichita Stănescu (1933-1983) a fost unul dintre cei 

mai viguroşi poeţi contemporani cu o valoare artistică 

incontestabilă. Poeziile sale au constituit model de expresie 

artistică, fiind înzestrat pentru o excepţională carieră lirică. 

A avut o neţărmurită dragoste pentru limba românească, 

rostind astfel: „A vorbi despre limba în care gândeşti, a 

gândi – gândire nu se poate face decât numai într-o limbă 

– în cazul nostru a vorbi despre limba română este ca o 

duminică. Nu spun că alte limbi, alte vorbiri nu ar fi 

minunate şi frumoase…Noi, de fapt, avem două părţi 

coincidente: o dată este patria de pământ şi de piatră şi 

încă odată este numele patriei de pământ şi de piatră. 

Numele patriei este tot patrie. O patrie fără de nume nu 

este o patrie. Limba română este patria mea.” Prin lirica lui 
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Nichita, s-a produs o estetizare a limbajului artistic şi poetic 

românesc, de aceea, în lirica sa, s-au refugiat creatorii 

autentici şi tineretul găsind protecţie valorică şi odihnă 

lirică. Iată o superbă poezie intimistă, ca alternativă la 

poeziile fals patriotice ale colegilor de generaţie: 

„Ce bine că eşti, ce mirare că sunt! 

Două cântece diferite, lovindu-se amestecându-se, 

două culori ce nu s-au văzut niciodată, 

una foarte de jos, întoarsă spre pământ, 

una foarte de sus, aproape ruptă 

în înfrigurata, neasemuită luptă 

a minunii că eşti, a-ntâmplării că sunt.” 

 

În volumele Roşu vertical şi Un pământ numit 

România, Nichita Stănescu îşi arată direct sentimentele de 

dragoste faţă de ţara sa: 

„De două mii, pământul, de ani 

se îngraşă cu trupuri 

din trupurile noastre 

născând mereu copaci…”  

sau 

„Poetul ca şi soldatul 

nu are viaţă personală. 

Viaţa lui personală este praf 

şi pulbere.” 

 

Un alt poet valoros din epoca proletcultistă este 

Marin Sorescu (1936-1996), care, prin lirica Trebuia să 

poarte un nume, un superb omagiu adus patriei şi frumu-

seţilor ei, poate constitui un exemplu de patriotism viguros 

exprimat în cuvinte artistice. Pentru frumuseţea poeziei, o 

reproducem în întregime: 

„Eminescu n-a existat. 

A existat numai o ţară frumoasă  
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La o margine de mare 

Unde valurile fac noduri albe,  

Ca o barbă nepieptănată de crai 

Şi nişte ape ca nişte copaci curgători  

În care luna îşi avea cuibar rotit. 

 

Şi, mai ales, au existat nişte oameni simpli  

Pe care-i chema: Mircea cel Bătrân, Ştefan cel 

Mare, 

Sau mai simplu: ciobani şi plugari,  

Cărora le plăcea să spună, 

Seara, în jurul focului poezii - 

„Mioriţa” şi „Luceafărul” şi „Scrisoarea III”. 

 

Dar fiindcă auzeau mereu  

Lătrând la stâna lor câinii,  

Plecau să se bată cu tătarii 

Şi cu avarii şi cu hunii şi cu leşii  

Şi cu turcii. 

 

În timpul care le rămânea liber  

Între două primejdii, 

Aceşti oameni făceau din fluierele lor  

Jgheaburi 

 

Pentru lacrimile pietrelor înduioşate,  

De curgeau doinele la vale 

Pe toţi munţii Moldovei şi ai Munteniei  

Şi ai Ţării Bârsei şi ai Ţării Vrancei 

Şi ai altor ţări româneşti. 

 

Au mai existat şi nişte codri adânci 

Şi un tânăr care vorbea cu ei,  

Întrebându-i ce se tot leagănă fără vânt? 
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Acest tânăr cu ochi mari,  

Cât istoria noastră,  

Trecea bătut de gânduri 

Din cartea cirilică în cartea vieţii, 

Tot numărând plopii luminii, ai dreptăţii, ai iubirii,  

Care îi ieşeau mereu fără soţ. 

 

Au mai existat şi nişte tei,  

Şi cei doi îndrăgostiţi 

Care ştiau să le troienească toată floarea  

Într-un sărut. 

 

Şi nişte păsări ori nişte nouri  

Care tot colindau pe deasupra lor  

Ca lungi şi mişcătoare şesuri. 

Şi pentru că toate acestea  

Trebuiau să poarte un nume,  

Un singur nume, 

Li s-a spus Eminescu.” 

 

Întreaga noastră istorie simbolică s-a distilat într-un 

cuvânt. Patria noastră se identifica, după opinia lui Sorescu, 

cu numele lui Eminescu. Întreaga poezie, care merită 

lecturată de multe ori până la memorizare, dispune de 

înălţimea unui sentiment poetic şi patriotic copleşitor şi 

reconfortant. 

 

*** 

 

Ioan Alexandru (1941-2000) a dominat lirica 

românească prin cultivarea sentimentului religios, ca parte a 

preţuirii pentru ţară şi pentru valorile ei creştine. A publicat 

câteva volume omagiale, intitulate Imne: Imnele Tran-

silvaniei, Imnele Maramureşului, Imnele Moldovei, 
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Imnele Ţării Româneşti, Imnele Patriei, Imnele Putnei, 

Imnele Sfinţilor martiri Brâncoveanu, precum şi Iubire de 

patrie ori Bat clopotele în Ardeal.  

Prin tot ce a făcut, ca scriitor şi politician, a dovedit 

că este un autentic patriot, fiind model de demnitate şi 

comportament civic. Luăm, pentru exemplificare, poezia 

Ţinutul românesc: 

„Cât de puţine în grija mea-s lăsate 

Pe deal o turmă, clopotul pe sate, 

Păduri şi stele se ţin de noi departe 

Şi câte fi-vor dincolo de moarte. 

 

Până la groapa cu-o lumină-n mâna 

O însoţesc pe maica mea bătrână, 

Cu jarul din cădelniţa aprinsă 

Pecetluiesc ţărâna necuprinsă. 

 

Un pumn de grâu şi vin o picătură 

Şi două vorbe spuse din scriptură 

Şi-o lacrimă în sat de mai rămâne 

Trăim din ea ca focul în tăciune. 

Cât de mult e dat fără de mine 

Să-şi petreacă stingerea de sine, 

În jurul casei cât un strop de rouă 

E o grădină dată pe din două. 

 

Într-un ungher icoana şi leagănul la grindă 

Şi hăiţi de lupi în noaptea de colindă.” 

 

Referindu-se la Imnele Transilvaniei, criticul Mir-

cea Tomuş consideră: „ce este mai valoros în noua carte a 

lui Ioan Alexandru este imaginea unei Transilvanii drama-

tice, pe chipul căreia însemnele unei sublime frumuseţi stau 

alături atât de firesc încât se resimte comunicarea de 
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adâncime, chiar condiţionarea, cu adâncile răni ale su-

ferinţei ancestrale; un univers rustic aspru, cu dealuri şi 

munţi bolovănoşi, expresie a dramatismului conţinut, dar şi 

a unei substanţe cu duritate de cremene, cu vegetaţie 

frustă, rodind atâta frumuseţe câtă amară esenţă, populat 

de un soi aparte de oameni, a căror înaltă, pură chemare 

se decantează dintr-o fiinţă trudită şi noduroasă”
43

.Poezia 

lui Ioan Alexandru e model de patriotism explicit şi o 

pledoarie caldă, sub formă de omagiu imnic, pentru fru-

museţea istorică, naturală şi umană a poporului român. 

 

*** 

 

Adrian Păunescu (1943-2010) a fost unul dintre 

cei mai răsfăţaţi poeţi români contemporani, care, în jocul 

său duplicitar, a strecurat numeroase poezii lirice cu mesaj 

patriotic. Chiar dacă a făcut concesii de natură ideologică, 

Adrian Păunescu a popularizat valorile naţionale şi a ajuns 

o personalitate creatoare cu virtuţi artistice depline. Este 

considerat un important poet social, care, prin Cenaclul 

Flacăra, şi-a promovat poeziile cu conţinut social, patriotic 

şi …partinic, ca omagiu adus lui Ceauşescu. Înainte de 

Revoluţie, a publicat câteva volume importante ca mesaj, 

cum ar fi Repetabila povară (1974), Pământul deocamdată 

(1976), Poezii de până azi (1978) şi Manifest pentru 

sănătatea pământului (1980), iar după Revoluţie, a publicat 

numeroase alte volume, fiind cotat ca un versificator foarte 

prolific, cum ar fi: Tragedia naţională (1997), Dero-

mânizarea României (1998), Cartea Cărţilor de Poezie 

(1999) ori Rugă pentru părinţi (2007-2008, antologie de 

poezii).În lirica „Vânătoare de Români”, aminteşte de 

                                                            
43 Mircea Tomuș, Carnet critic, București, Editura pentru Literatură, 

1969. 
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prigoana făcută împotriva românilor în provincia 

românească cedată vecinului din est:  

„Mareşalii stelei sângerânde 

Ies la vânătoare de români.  

Circ pe Prut şi cimitir pe Nistru,  

Sânge nou năzare în fântâni...” 

 

În alt text liric, versificaţia este dedicată soldatului 

necunoscut, într-o armonie muzicală excelent reprezentată 

prin cuvinte: 

Hei, soldaţi români fără de rude 

Nimeni nu-i aşa sărman ca voi,  

Dumnezeu din ceruri nu aude 

Dorul vostru de-a pleca ’napoi. 

 

Nimeni nu vă face parastasul,  

Mulţi rămân soldaţi necunoscuţi,  

Moartea nu vă-ntreabă cât e ceasul  

Nici de rangul marilor virtuţi.  

 

Pentru voi istoria e oarbă...  

... Cu pământ străin sucit pe oase  

Voi de-abia înaintaţi prin cer  

Tragice morminte glorioase  

Vameşii nici acte nu vă cer.  

 

Peste neştiuta noastră moarte,  

Viaţa e un cinic paradox,  

Auziţi şi voi cum, de departe,  

Bate-acelaşi clopot ortodox. 

 

În lirica Dacii liberi, istoria face casă bună cu 

evocarea patriotic a celor ce-au făcut-o în vremea în-

ceputului epocii de formare a limbii şi poporului român: 
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Noi n-am avut nevoie 

Să luam adeverinţe 

Că vieţuim acasă,  

În patrie la noi,  

Am fost şi vom rămâne 

De-a pururi dacii liberi 

Şi iubitori de pace,  

Şi vrednici de război. 

 

La Sarmisegetuza,  

La focuri, cu Zamolxe,  

Şi stelele din ceruri 

Din sânge ni se rup. 

Nu ne-au învins romanii 

Şi-am râs de toţi barbarii 

Strigând la ei cu steagul 

Făcut din cap de lup. 

……………………… 

Numiţi şi ţara noastră 

Cu numele ei dacic 

Iubiţi pe nou veniţii 

După atâţia ani,  

Dar veşnic ţineţi minte 

Că peste dacii liberi 

Au tot călcat invazii 

Şi altfel de romani. 

 

Noi am rămas în glie 

Şi devenim pădure,  

Şi devenim recolte,  

Să vă hrănim pe voi,  

 

Şi temelia ţării 

S-o întărim cu oase 
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Şi iubitori de pace,  

Şi vrednici de război. 

 

Adrian Păunescu a îmbinat, în poeziile sale, 

sentimentul de iubire pentru ţară, istoria faptelor celor ce-au 

asigurat modernizarea şi civilizarea patriei cu un anumit tip 

de elogiere a conducătorului iubit, legat de fiecare dată de 

partid şi de România. A fost considerat poetul oficial de 

curte al partidului, iar în numele acestei etichete şi-a putut 

permite să scrie o poezie socială, critică şi militantă. În 

cadrul spectacolelor sale, a declamat poezii omagiale, dar şi 

texte sociale, a stimulat crearea poeziilor în stilul său şi a 

promovat literatura poetică prin intermediul muzicii, de tip 

folk. Ecoul activităţii sale încă răzbate în rândul cetăţenilor 

ţării, iar versurile sale puse pe muzica ciupită a corzilor de 

la chitară are prestigiu şi stimulează încântare. 

 

*** 

 

Am putea considera că am ajuns la sfârşitul 

consideraţiilor privind reprezentarea patriotismului popular 

prin arta literară. Mai puteau fi comentaţi aici poeţi precum 

Tudor Arghezi, pentru poezia sa socială, mai ales în 

volumul 1907, Cântare omului ori Flori de mucegai. Ne-

am mai fi putut opri asupra scriitorilor sămănătorişti, care 

au dat o viguroasă poezie socială, cu puternic ecou 

patriotic, asupra poetului George Ţărnea, a poeteselor Ana 

Blandiana, Nina Cassian, precum şi a prozatorilor Titus 

Popovici, Nicolae Breban, Marin Preda ori Mircea 

Cărtărescu. Important este ca cititorul să rămână cu o idee: 

acest popor a fost cuprins de puternice sentimente 

patriotice, iar scriitorii, făcând parte din acest popor, le-a 

reprezentat şi le-a dat o haină sărbătorească. 
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III. 6. Patriotismul în alte arte (muzică, pictură, 

sculptură) 

 

În categoria celorlalte arte, includem reprezentarea 

sentimentului de dragoste faţă de ţară şi a omagierii 

realizărilor poporului român prin muzică, artă plastică, 

realizări arhitectonice şi artă cinematografică. Creatorii 

noştri au fost extrem de sensibili în a reprezenta senti-

mentele înălţătoare de iubire faţă de faptele eroice ale 

poporului român. Ciprian Porumbescu a creat muzica 

pentru câteva creaţii care au făcut o carieră însufleţitoare cu 

valoare imnică: „Pe-al nostru steag”- actualul imn al 

Albaniei -, apoi „Cântecul gintei latine”, „Cântecul 

tricolorului”, „Imnul unirii – Crai nou, Rapsodia română 

pentru orchestră”, „Serenadă”, „La malurile Prutului”, 

„Altarul Mănăstirii Putna”, „Inimă de român”, „Odă 

ostaşilor români”. Sălile de spectacole au răsunat de 

aplauze la intonarea acestor piese muzicale la orchestră, 

cor, ansambluri complexe de spectacole patriotice.  

 

*** 

 

George Enescu (1881-1995) cel mai important 

muzician român, a fost compozitor, pianist, dirijor şi 

violonist român, care a purtat faima spiritului românesc 

prin lume. Rapsodiile române (1901-1902) au dus faima 

spiritului creator al românilor, căci Enescu, în scrierea lor, a 

valorificat folclorul naţional şi virtuţile cântecului popular. 

Au urmat alte compoziţii dintre cele mai apreciate, după 

cum un discipol al său, Iehudi Menuhin spune: „Pentru 

mine, Enescu va rămâne una din veritabilele minuni ale 

lumii. (...) Rădăcinile puternice şi nobleţea sufletului său 

sunt provenite din propria lui ţară, o ţară de inegalată 

frumuseţe.”. Talentul muzical al lui George Enescu ne 
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reprezintă în lume, iar patriotismul său şi dragostea sa 

pentru creaţia muzicală ne duce în continuare prestigiul 

mondial. 

Lista compozitorilor români înzestraţi cu demnitate 

şi cu responsabilitatea de a reprezenta spiritual românesc în 

lume este amplă, din ea vom selecta câteva nume, care ni se 

par mai reprezentative: Pascal Bentoiu, Nicolae Brânzeu, 

Anton Pann, Constantin Brăiloiu, Florin Comişel, Sile 

Dinicu,Sabin Drăgoi, Iacob Mureşanu, Mihai Jora, Dinu 

Lipatti, Emil Monţia, Gavril Muzicescu, Marţian Negrea şi 

Tiberiu Olah. Toţi au purtat cu faimă frumuseţea cântecului 

românesc şi a reprezentat România la marile concerte din 

imensele săli de spectacole ale lumii.  

 

*** 

 

Sculptura, ca formulă de artă spaţială, ne reprezintă 

în eternitate cu o mare valoare universal: Constantin 

Brâncuşi (1875-1957). Sculptorul român stilizează arta 

popular, aducând-o la perfecţiunea artei celei mai subtile. 

Reprezentările sale se află la principalele muzee europene, 

româneşti şi americane, fiind admirate de milioane de 

vizitatori. Poarta Sărutului, Coloana Infinitului, masa 

tăcerii, de la Târgu Jiu sunt realizări excepţionale, inspirate 

din realităţile româneşti. În Muzeele lumii, acest 

reprezentant al românismului semnează Pasărea măiastră, 

Muza adormită, Domnişoara Pogany, apoi la noi, Bustul 

Generalului Carol Davilla etc.  

Alţi sculptori reprezintă prin activitatea lor spiritual 

creator naţional şi devotamentul pentru poporul şi patria 

română: Oscar Han, Ion Irimescu, Romulus Ladea, Dimitrie 

Paciurea, Dumitru Paina, Dumitru Şerban, Gheza Vida, Ion 

Vlasiu etc. În acest sens, amintim deopotrivă sculptura 

monumentală în munte a chipului lui Decebal de la Dunăre, 
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finanţată de Constantin Drăgan şi care va dăinui ca o mare 

realizare sculpturală a epocii noastre contemporane. 

 

*** 

 

De aceeaşi vigoare reprezentativă este arta plas-

tică, amintind în acest sens pictori recunoscuţi pe plan 

internaţional, ca valori reprezentative pentru spiritual ro-

mânesc. Amintim pe Theodor Aman, Ion Andreescu (Pă-

dure de fagi, Stejarul), portretistul Corneliu Baba, Dumitru 

Ghiaţă, Nicolae Grigorescu (cu Atacul de la Smârdan), 

Sava Henţia, Ştefan Luchian, Ion Pacea, Theodor Pallady, 

Camil Ressu, Nicolae Tonitza, Ion Ţuculescu şi mulţi alţii, 

care duc prin imagini create faima românească peste hotare 

şi o răspândesc pentru cunoaştere. 

În categoria operelor creatoare care reprezintă po-

porul român în cultura, ştiinţa şi civilizaţia lumii, pomenim 

pe aviatorii Aurel Vlaicu, Traian Vuia şi Henri Coandă, pe 

hidrologul Dorin Pavel, pe omul cosmosului românesc Du-

mitru Prunariu, pe filosofii Vasile Conta, Titu Maiorescu, 

Lucian Blaga, Petre Andrei, Constantin Noica, pe 

astrofizicianul Constantin Pârvulescu, pe biologii Grigore 

Antipa şi Emil Racoviţă, pe chimiştii Emanoil Bocalu, Şte-

fan Minovici, Nicolae Teclu şi Ionel Haiduc, pe etnologii 

Ovidiu Bărlea şi Dimitrie Gusti, pe fizicienii Petru Poni şi 

Ioan Ursu, pe inventatorii Ana Aslan şi Grigore N. Moisil, 

pe medicii Vasile Cândea şi Carol Davilla, precum şi mulţi 

alţii în diferite domenii ale cunoaşterii. Nu putem ignora 

nici marile înfăptuiri ale poporului român, cum ar fi Podul 

de la Cernavodă, Hidrocentrala Porţile de Fier, Trans-

făgărăşanul şi drumul Transalpina, Canalul Dunăre-Marea 

Neagră, Centralele nucleare de la Năvodari, Palatul Par-

lamentului, numeroase monumente religioase, biserici şi 

mănăstiri.  
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În cadrul tematicii noastre, pomenim mii de 

monumente ale eroilor, răspândite în aproape fiecare sat 

românesc pe care sunt înscrise numele celor ce s-au jertfit 

pentru patrie. De asemenea cimitirele militare adăpostesc 

somnul de veci al multor soldaţi cunoscuţi ori necunoscuţi 

din ţară şi din străinătate.  

Atragem atenţia asupra modului în care generaţiile 

întreţin urmele faptelor eroice, cum ar fi cetăţile, castelele 

şi alte marcaje ale istoriei noastre glorioase. 

Acestea sunt însemnele patriotismului românesc. 

Ele formează graniţa cultural şi arealul specific pe care se 

întind aripile spiritual de jertfă şi de sacrificiu al acestui 

popor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Catedrala Mântuirii Neamului Alba-Iulia 
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CONCLUZII 
 

La sfârşitul acestor consideraţii, se impun câteva 

concluzii: 

•„Patriotismul este un sentiment intim de preţuire 

pentru tradiţiile istorice şi de cultură a unui popor, alcătuit 

prin iubirea necondiţionată faţă de înaintaşii noştri, care 

au păstrat nealterat spaţiul, mândria şi respectul faţă de 

ţara în care te-ai născut.”, este definiţia pe care am avut-o 

în vedere în scrierea acestui text de carte. 

    •Ca preţuire faţă de patrie, acest sentiment face 

parte din personalitatea fiecărui om şi se conturează 

progresiv de la dragostea faţă de mamă, faţă de familie, faţă 

de casa natală şi satul cu neamurile de sânge, faţă de ţinutul 

în care ai copilărit, faţă de patria ta, România, şi în fine, cu 

demnitate, faţă de întreaga umanitate, respect pentru 

oameni, pentru credinţa în Dumnezeu. 

  •Patriotismul format astfel se dezvoltă în instituţiile 

de educaţie (şcoală, universitate, armată, comunitate 

profesională, societate); societatea normală este aceea care 

educă, care se implică în formarea de cetăţeni oneşti, 

demni, respectuoşi şi înzestraţi cu altruism, empatie, iubire 

faţă de toate ce le ce există în lume şi date de Dumnezeu. 

•Prin cultură, artă, ştiinţă şi prin activităţile econo-

mice, religioase şi sociale, patriotismul devine o încercare a 

demnităţii umane şi a devotamentului faţă de valoarea cea 

mai înaltă, iubirea faţă de semenii tăi şi de credinţa în 

Dumnezeu. 

•Teritoriul patriei noastre este împânzit de monu-

mente, troiţe, morminte, însemne ale sacrificiului făcut de 

înaintaşi pentru a avea o viaţă tihnită, binecuvântată şi 

demnă pentru toţi cetăţenii ţării. Omagiind memoria 

înaintaşilor care s-au sacrificat pentru nemurirea acestui 
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neam, generaţiile le aduc omagiul şi respectul cuvenit, ca 

semn de continuitate a spiritului patriotic. 

•Acest popor a înlesnit afirmarea unor acte crea-

toare, prin care s-a contribuit la răspândirea civilizaţiei în 

rândul umanităţii, îmbogăţind arta, cultura, gândirea, ştiinţa 

şi experienţa pozitivă a umanităţii. 

•Cartea aceasta devine o pledoarie pentru progresul 

umanităţii, pentru aşezarea României între ţările care ştiu 

să-şi respecte tradiţiile, valorile şi cetăţenii demni, 

constructori ai spaţiului de demnitate şi umanism 

civilizator, care caracterizează lumea contemporană; 

•Patriotismul este un mod de expresie a civilizaţiei 

şi a unui comportament demn de sacrificiile înaintaşilor 

noştri pentru aşezarea României în inimile tuturor ce-

tăţenilor care poartă şi vibrează la însemnele naţionale. 

 

 
Alba Iulia, 1 Decembrie 2018 
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ANEXE. DOCUMENTAR. 

PARTICIPARE LA EVENIMENTE 

PATRIOTICE  
 

PE DRUMUL MEMORANDIŞTILOR 

TRANSILVĂNENI DE LA 1892 

 

Pe o vreme mohorâtă, la 25 mai 2017, am hotărât să 

plecăm de la Alba Iulia şi să urmăm calea memorandiştilor 

transilvăneni din 16-28 mai 1892. Atunci, toată „De-

putaţiunea românilor transilvăneni” (circa 300 de delegaţi) 

a mers la Viena, la Curtea imperială, cu scopul de a înainta 

memorandumul (care însemna o petiţie semnată de liderii 

românilor din Transilvania) împăratului austro-ungar Franz 

Joseph. 

 

 
 

Memorandum-ul prezenta consecinţele instaurării 

dualismului austro-ungar şi cuprindea principalele re-

vendicări ale românilor transilvăneni, printre care se nu-

măra recunoaşterea drepturilor politice şi confesionale. 

Pentru prima dată, după 125 de ani de când 

memorandiştii transilvăneni au fost la Viena, Drapelul 

ASTREI albaiuliene a parcurs acelaşi drum şi a ajuns la 
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Viena purtat şi însoţit de ceilalţi membri ai Astrei 

menţionaţi, respectiv de delegaţia de la Alba Iulia. 

Pe traseu am desfăşurat adevărate lecţii de istorie, 

am schimbat cunoştinţe între noi, astfel că am ajuns la 

Viena bine documentaţi asupra activităţilor din program. 

(Ca și gazdă şi ghid l-am avut pe Ioan Godja, 

directorul postului de radio-tv „Unirea”, un radio pentru toţi 

românii, care ne-a însoţit în vizitarea celor mai importante 

obiective propuse.) Ioan Godja este maramureşean şi în tot 

ce face nu şi-a uitat obârşia şi neamul. Este un român ade-

vărat, dornic de a demonstra că poporul care i-a dat naştere 

dispune de valenţe culturale nebănuite sau neremarcate în 

marile cancelarii occidentale. 

Momentul culminant al pelerinajului nostru a fost 

vizita la Ambasada României din Viena, unde am fost 

primiţi de ambasadorul, E. S. Dl. Bogdan Mazuru. 

Delegaţia a prezentat salutul românilor din ţară, apoi 

s-au descris câteva pagini de istorie în legătură cu demersul 

memorandiştilor de la 1892, s-au recitat poezii, s-au cântat 

cântece patriotice. 

În cuvântul de salut, domnul ambasador s-a declarat 

impresionat de acţiunea noastră, s-a simţit român alături de 

adevăraţi români şi ne-a asigurat de tot sprijinul pentru a 

pune în valoare adevărata istorie a poporului nostru. 

Au fost înmânate ambasadorului cărţi şi câteva 

exemplare din revista „România Eroică”.  

Itinerarul nostru a mai cuprins Academia Militară 

Tereziană, înfiinţată în anul 1751, din iniţiativa împărătesei 

Maria Tereza, fiind cea mai veche Academie militară din 

lume. Aici s-au pregătit ofiţerii armatei austro-ungare până 

în anul 1918. Aici am aflat că printre absolvenţi (până în 

1918) au fost şi români: generalul Gheorghe Domăşnean – 

şef de promoţie, János Bolyai – matematician maghiar din 

Transilvania, Traian Doda – general român în armata 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Gheorghe_Dom%C4%83%C8%99nean
https://ro.wikipedia.org/wiki/J%C3%A1nos_Bolyai
https://ro.wikipedia.org/wiki/Traian_Doda
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austriacă, deputat, Theodor Seracin – general român în 

armata austro-ungară, Dănilă Papp – general român, 

ambasador al Regatului României pe lângă Sfântul Scaun. 

Să nu uităm că aici a fost profesor de matematică Iosif 

Tesla, unchiul marelui inventator istroromân, Nicolae 

Tesla. 

În zona simbolurilor spirituale ale creştinismului, 

am vizitat mai multe catedrale şi biserici, printre care: Bi-

serica Ortodoxă „Învierea Domnului şi Sf. Apostol 

Andrei”- Preot Nicolae Dura, parohul Comunităţii române 

din Viena, Capela Greco-Catolică „Don von Wiener 

Neustadt”, St. Katharina Kapelle, Domplatz 1, Wiener 

Neustadt – preot Ioan Iulian Hotico.  

Tot la cele două biserici s-au oficiat şi parastasele în 

memoria memorandiştilor. Memorandum-ul se dorea a fi un 

semn de protest faţă politica de maghiarizare practicată de 

autorităţi împotriva românilor din Ardeal şi faţă de 

persecuţiile la care erau supuşi aceştia, cuprinzând o analiză 

bine documentată a situaţiei economice, politice, sociale şi 

culturale a românilor transilvăneni de la formarea 

dualismului austro-ungar în februarie 1867.Între 12 şi 14 

mai1881 la Sibiu a avut loc conferinţa de unificare a 

Partidului Naţional Român din Transilvania, prilej cu care 

liderii noului partid au hotărât trimiterea unui memoriu 

Curţii de la Viena, care să aducă problema românilor 

transilvăneni în atenţia opiniei publice europene.  

Memorandum-ul a fost redactat de Iuliu Coroianu şi 

elaborat la Sibiu în prezenţa lui Ioan Raţiu, preşedintele 

PNR, Vasile Lucaciu, Gheorghe Pop de Băseşti, Eugen 

Brote şi Septimiu Albini.  

Petiţia a fost aprobată la 25 martie1892 şi prezentată 

la Viena pe 28 mai1892 de o delegaţie compusă din 300 de 

reprezentanţi a tuturor stărilor din Transilvania: intelectuali, 

meseriaşi, lucrători. La cererea guvernului de la Budapesta, 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Theodor_Seracin
https://ro.wikipedia.org/wiki/Armata_austro-ungar%C4%83
https://ro.wikipedia.org/wiki/D%C4%83nil%C4%83_Papp
https://ro.wikipedia.org/wiki/Sf%C3%A2ntul_Scaun
http://enciclopediaromaniei.ro/wiki/Februarie
http://enciclopediaromaniei.ro/wiki/1867
http://enciclopediaromaniei.ro/wiki/12_mai
http://enciclopediaromaniei.ro/wiki/14_mai
http://enciclopediaromaniei.ro/wiki/14_mai
http://enciclopediaromaniei.ro/wiki/14_mai
http://enciclopediaromaniei.ro/wiki/Sibiu
http://enciclopediaromaniei.ro/w/index.php?title=Iuliu_Coroianu&action=edit&redlink=1
http://enciclopediaromaniei.ro/wiki/Ioan_Ra%C5%A3iu
http://enciclopediaromaniei.ro/wiki/Vasile_Lucaciu
http://enciclopediaromaniei.ro/w/index.php?title=Gheorghe_Pop_de_B%C4%83se%C5%9Fti&action=edit&redlink=1
http://enciclopediaromaniei.ro/w/index.php?title=Eugen_Brote&action=edit&redlink=1
http://enciclopediaromaniei.ro/w/index.php?title=Eugen_Brote&action=edit&redlink=1
http://enciclopediaromaniei.ro/wiki/Septimiu_Albini
http://enciclopediaromaniei.ro/wiki/25_martie
http://enciclopediaromaniei.ro/wiki/25_martie
http://enciclopediaromaniei.ro/wiki/28_mai
http://enciclopediaromaniei.ro/wiki/28_mai
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împăratul Franz Joseph nu a dorit să primească delegaţia, 

deşi nu cunoştea conţinutul Memorandum-ului, apoi l-a 

trimis autorităţilor maghiare. Acest fapt a nemulţumit 

profund pe români, care au considerat că împăratul nu 

doreşte rezolvarea problemelor naţionalităţilor din Imperiu. 

Autorităţile maghiare au trimis petiţia prefectului de la 

Turda cu specificaţia de a-i fi returnată lui Ioan Raţiu. 

Fruntaşilor memorandişti li s-a intentat un proces, 

care s-a desfăşurat la Cluj. La 25 mai 1894 procesul s-a 

încheiat cu condamnarea a 14 fruntaşi memorandişti la o 

pedeapsă cumulată de 31 de ani şi 18 luni de închisoare.În 

cele din urmă, cel care îi va graţia pe memorandişti la 19 

septembrie 1895 va fi însuşi împăratul Franz Joseph, ca 

urmare a presiunii imense la care era supus din partea 

opiniei publice, dar şi datorită intervenţiei diplomatice a 

regelui Carol I pe lângă Curtea de la Viena. Merită să fie 

amintiţi şi memorandiştii din judeţul Alba, care au făcut 

drumul până la Viena: Nicolae Herlea, econom în Vinerea, 

cunoscut sub numele de „Moş Herlea”, Nicolae Băieşan, 

preot în Bucium-Izbita, A. N. Danciu, proprietar de mine în 

Bucium-Cerbu, A.Danciu,I.Danciu, proprietari în Bucium, 

N.Danciu, proprietar de mine în Bucium-Şasa, O. Horotan, 

proprietar în Almaşu de Jos, S. Malvin, preot în Nădăştia, 

Ioan Nicola, proprietar în Albac, Efren Raţiu, proprietar în 

Teiuş, Ioan Suciu, preot în Acmariu. 

„Moş Herlea” a mai fost călăuză pentru Nicolae 

Bălcescu în drumul întâlnirii cu conducătorul Revoluţiei de 

la 1848 din Transilvania, Avram Iancu. 

Memorandum-ul a fost al treilea moment major de 

manifestare al ardelenilor faţă de tendinţele evidente de 

deznaţionalizare promovate de autorităţile maghiare, după 

Supplex Libellus Valachorum (1791) şi Pronunciamen-

tul  de  la Blaj din mai 1868. 

http://enciclopediaromaniei.ro/wiki/Turda
http://enciclopediaromaniei.ro/wiki/7_mai
http://enciclopediaromaniei.ro/wiki/1894
http://enciclopediaromaniei.ro/wiki/19_septembrie
http://enciclopediaromaniei.ro/wiki/19_septembrie
http://enciclopediaromaniei.ro/wiki/1895
http://enciclopediaromaniei.ro/wiki/Carol_I
http://enciclopediaromaniei.ro/wiki/Supplex_Libellus_Valachorum
http://enciclopediaromaniei.ro/wiki/1791
http://enciclopediaromaniei.ro/wiki/Pronunciamentul_de_la_Blaj
http://enciclopediaromaniei.ro/wiki/Pronunciamentul_de_la_Blaj
http://enciclopediaromaniei.ro/wiki/Mai
http://enciclopediaromaniei.ro/wiki/1868
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Memorandumul a marcat apogeul luptei de eman-

cipare a românilor din Transilvania din sec al XIX-lea, 

aducând problema românească în conştiinţa europeană. (25 

mai 2017) 

 

 
25 mai 2017, primire la Ambasada României din Viena 

 

 
25 mai 2017, Viena 
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Viena, 25 mai 2017, primire la Ambasada României din Austria. 

Împreună cu E.S., domnul ambasador și directorul Cercului 

Cultural româno-austriac, Ioan Godja  

 

 
Viena, Institutul Cultural Român. Primirea Delegației din Alba 

Iulia, condusă de col. (r) dr. ing. Constantin Avădanei 
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ACTIVITĂŢI PRINCIPALE DESFĂŞURATE ÎN 

ANUL CENTENARULUI MARII UNIRI-2018 

 

Participarea la Congresul studenţilor basarabeni, 

30, 31 martie 2018. 

• transmiterea Mesajului de salut; 

• înmânarea participanţilor la Congres a Diplomei 

aniversare „CENTENAR-MAREA UNIRE-ALBA IULIA-

2018”. 

Participarea la Viena, în calitate de coorganizator, 

la Sărbătorile Centenarului Marii Uniri, în perioada 25-27 

mai 2018. 

• în cadrul festivităţilor de deschidere, care au avut 

loc în localul vechi al Primăriei din Viena, am transmis un 

mesaj de salut participanţilor, am înmânat medalia jubiliară 

„Centenarul Marii Uniri de la Alba Iulia” şi diploma 

aniversară „CENTENAR-MAREA UNIRE-ALBA IULIA-

2018”, ambasadorului României în Austria şi preşedintelui 

RTV Unirea Viena, organizatorului principal al acestor 

evenimente (Ioan Godja); 

• am înmânat, de asemenea, Diploma aniversară 

„CENTENAR-MAREA UNIRE-ALBA IULIA-2018” di-

rectorului agenţiei de ştiri AGERPRES şi conducătorilor 

delegaţiilor de români, participanţi la festivităţi; 

• sfinţirea la Catedrala din Viena a tricolorului 

românesc denumit drapelul „Centenarul Marii Uniri”, 

marcând împlinirea a 100 de ani de la sfinţirea primului 

tricolor românesc pe teritoriul Imperiului Austro-Ungar, 

de către generalul Ioan Boeriu; 

• am lansat din partea Grupului de Iniţiativă un 

Manifest-Apel către românii de pretutindeni la unitate şi 

bună înţelegere în sărbătorirea Centenarului Marii Uniri. 
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Proiectarea şi realizarea în colaborare cu 

ambasada României din Bulgaria şi a Asociaţiei Etnicilor 

Români din Bulgaria, a unui program de comemorare în 

anul Centenar, a eroilor români căzuţi pe timpul războiului 

pentru cucerirea Independenţei de Stat a României, din 

1877-1878. 

Programul s-a derulat în zilele de 14 şi 15 iulie 

2018, cu următoarele activităţi principale: 

• vizitarea muzeelor şi a monumentelor închinate 

ostaşilor români căzuţi la Griviţa, Plevna şi Smârdan; 

• oficierea unei slujbe de pomenire la Mausoleul din 

Griviţa; 

• depunerea de coroane de flori la monumentele din 

Griviţa, Plevna şi Smârdan; 

• plantarea stejarului „Centenarul Marii Uniri”, în 

curtea Muzeului din oraşul Pordim (lângă Plevna), acolo 

unde a fost cartierul general al regelui Carol I, comandantul 

oştirii române participante la război; 

• vizită la sediul Asociaţiei Etnicilor Români din 

Bulgaria, din oraşul Vidin; 

• înmânarea Medaliei aniversare „Centenarul Marii 

Uniri de la Alba Iulia” şi a diplomei aniversare 

„CENTENAR-MAREA UNIRE-ALBA IULIA-2018” 

Ambasadorului României în Bulgaria, adjunctului acestuia 

şi preşedintelui Asociaţiei Etnicilor Români din Bulgaria. 

Proiectarea şi realizarea Programului de 

manifestări „Alba Iulia-Mărăşeşti – Axa Centenarului 

Marii Uniri”, în zilele de 5 şi 6 august 2018, cu urmă-

toarele etape: 

a) – vizitarea muzeului „Badea Cârţan” din comuna 

Cârţişoara; 

• vizită la Primăria comunei Cârţişoara; 
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• înmânarea Diplomei aniversare „CENTENAR-

MAREA UNIRE-ALBA IULIA-2018” primarului comunei 

şi altor reprezentanți din primărie; 

• înmânarea unor simboluri personalizate repre-

zentând Centenarul Marii Uniri şi a revistelor România 

Eroică şi Dacoromânia; 

b) – vizitarea mânăstirii Brâncoveanu de la Sâmbăta 

de Sus 

• înscrierea pentru oficierea unui parastas închinat 

eroilor români căzuţi în Primul Război Mondial, parastas 

oficiat în ziua de 6 august 2018; 

• înmânarea Diplomei aniversare „CENTENAR-

MAREA UNIRE-ALBA IULIA-2018” stareţului mănăsti-

rii; 

• înmânarea unor simboluri personalizate repre-

zentând Centenarul Marii Uniri şi a revistelor România 

Eroică şi Dacoromânia; 

c) – participarea la Focşani, la Mausoleul ostaşilor 

români, la ceremoniile de depuneri de coroane de flori, 

unde a depus o coroană şi Grupul de Iniţiativă; 

• înmânarea Medaliei aniversare „Centenarul Marii 

Uniri de la Alba Iulia” şi a diplomei aniversare „CENTE-

NAR-MAREA UNIRE-ALBA IULIA-2018” preşedintelui 

Consiliului Judeţean Vrancea; 

• înmânarea Diplomei aniversare tuturor membrilor 

consiliului Judeţean Vrancea. 

d) – vizitarea Mausoleului de la Mărăşeşti; 

• vizită la Primăria oraşului Mărăşeşti; 

• înmânarea Medaliei aniversare „Centenarul Marii 

Uniri de la Alba Iulia” şi a diplomei aniversare „CENTE-

NAR-MAREA UNIRE-ALBA IULIA-2018”, primarului 

oraşului Mărăşeşti; 

• înmânarea Diplomei aniversare tuturor membrilor 

Consiliului orăşenesc Mărăşeşti. 
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e) – participarea la festivităţile desfăşurate la 

Mausoleul din Mărăşeşti. 

Participarea preşedintelui Grupului de Iniţiativă la 

festivităţile de depunere de coroane de flori la monu-

mentele ostaşilor români căzuţi pe teritoriul Ungariei, în 

timpul celui de-al Doilea Război Mondial. 

Activitatea s-a desfăşurat în oraşul Debreţin, în ziua 

de 26 octombrie 2018, cu ocazia sărbătoririi Zilei Armatei 

României. 

Activitatea s-a desfăşurat cu sprijinul Ambasadei 

României din Ungaria, a Consulatului român din Gyula şi a 

ataşatului român al apărării. 

S-au depus coroane de flori la Monumentul închinat 

ostaşilor români din centrul oraşului şi la Monumentul din 

cimitirul municipal, oraşul Debreţin. 

Alte activităţi desfăşurate în Anul Centenar: 

• Colaborarea cu revista Unirea din Viena, publicând 

mai multe articole, cu teme istorice, cultural-patriotice. 

• Colaborarea cu revistele: România Eroică, Rezer-

vistul Sibian, Rezervistul Buzoian, Origini, Orizonturile 

Bucuriei, Litera 13. 

•  Publicarea de articole în ziarele: Unirea din Alba Iu-

lia, Infoest-Brăila, Buletin de Carei, Monitorul de Vran-

cea. 

 
Simbolul Grupului de Inițiativă  

„Centenar - Marea Unire - Alba Iulia - 2018” 
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ECOURI DE LA SĂRBĂTOAREA CENTENARULUI 

MARII UNIRI DIN ALBA IULIA 

 

Trăim încă sub puternicele amintiri ale unui 

eveniment magic din viaţa noastră, trăit prin participarea la 

sărbătorirea Centenarului Marii Uniri la Alba Iulia. 

Pe 30 noiembrie 2018, în zori de zi, băteau 

clopotele din Mecca românilor – Alba Iulia, semn că pe 

aceste locuri pline de istorie şi români buni, se vor petrece 

evenimente grandioase pe parcursul a trei zile. 

Clopotele chemau românii de pretutindeni, la Marea 

Adunare din Cetatea Alba Carolina, ca să se bucure împre-

ună de sărbătorirea a 100 de ani de la cel mai important 

moment din istoria milenară a poporului, întregirea nea-

mului românesc într-o ţară, numită România Mare. 

Clocotele bucuriei şi dorinţei, de a fi la Alba Iulia în 

aceste zile, au vibrat cu mult timp înainte în inimile româ-

nilor. 

Fiecare în locurile unde se aflau au învăţat mai întâi 

istoria neamului, şi-au comemorat prin diferite acţiuni eroii, 

care s-au jertfit pentru păstrarea identităţii naţionale, pentru 

neatârnare. Şi-au pregătit cele mai frumoase costume 

populare, au învăţat cântecele patriotice şi poeziile care i-au 

îmbărbătat pe ostaşii români spre marile victorii de la 

Mărăşti, Mărăşeşti şi Oituz, traducând în fapt deviza: „Pe 

aici nu se trece!”. Şi duşmanul nu a trecut, s-a retras discret 

spre bârlogul său, lăsând loc manifestărilor dorinţei 

populare de a înfăptui Marea Unire. 

Au venit, fluturând în inimi şi în mâini simbolul 

sacru al identităţii naţionale, tricolorul roşu-galben-albastru. 

Istoria a creat acest mare privilegiu, ca poporul să 

aibă în frunte o elită politică şi intelectuală pe măsură, care 

a înţeles şi a luptat pentru a fructifica momentul astral ivit 

după victoriile de pe fronturile Primului Război Mondial. 
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Au venit la Alba Iulia românii de pretutindeni, cu 

zecile de mii. Nu i-a împiedicat nici frigul năprasnic, nici 

înălţimea Carpaţilor, căci inimile lor erau mult mai înălţate 

decât aceştia. 

Români de toate vârstele au venit la Alba Iulia; 

singuri sau în grupuri, pe jos, cu căruţele sau cu mijloace 

mai moderne. 

Îi îndemna ceva nevăzut, dar se simţea în sufletul 

lor dorinţa de unitate, de iubire de pace, de a păstra ceea ce 

au lăsat înaintaşii noştri mai bun pentru acest popor. 

Grupurile de români erau însoţiţi de primari, de 

preoţi, de profesori, dar şi de cântăreţi şi dansatori. 

La Alba Iulia am avut ocazia să văd acea Românie 

frumoasă, profundă şi adevărată. 

Diversitatea formelor de manifestare a bucuriei se 

împletea cu surprizele plăcute oferite de organizatorii din 

Cetatea de Scaun a Marii Uniri. 

Încă din ziua de 30 noiembrie s-au derulat momente 

importante ale acestei sărbători: slujbele de la catedrale, 

arborarea tricolorului românesc, ceremoniale militare de 

depuneri de coroane de flori, desfăşurarea lucrărilor 

Congresului Spiritualităţii Româneşti, dezvelirea busturilor 

unor mari personalităţi, lansări de carte, omagierea eroului 

naţional Avram Iancu. 

Grupul de Iniţiativă „Centenar-Marea Unire-Alba 

Iulia-2018”, în frunte cu preşedintele acestuia a participat la 

toate aceste acţiuni. 

În calitate de gazde am primit şi au fost alături de 

noi, la sărbătorirea Marii Uniri, delegaţii din Austria, 

Republica Moldova, din SUA, Israel, dar şi din Baia Mare, 

Prahova, Argeş sau Bucureşti. 

O prezenţă distinctă în mijlocul grupului nostru au 

fost preşedintele RTV Unirea din Viena, domnul Ioan 

Godja împreună cu soţia, gazdele noastre pe timpul marilor 
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sărbători ale Centenarului desfăşurate în capitala Austriei în 

zilele de 25-27 mai 2018. 

Oaspeţilor le-au fost înmânate, de către preşedintele 

Grupului de Iniţiativă, Diploma de Excelenţă „Centenarul 

Marii Uniri”, precum şi insigne şi alte simboluri ale 

Centenarului, „pentru remarcabilul spirit profesional în 

promovarea idealurilor unităţii de neam şi ţară în rândurile 

românilor”.  

Aceştia ne-au făcut o deosebită surpriză, oferindu-

ne revista „Unirea” nr. 8-9, editată de RTV Unirea Viena. 

A fost un bun prilej de a trece în revistă principalele 

manifestări şi acţiuni organizate de Grupul de Iniţiativă pe 

parcursul Anului Centenar, acţiuni desfăşurate, atât în ţară 

cât şi pe teritoriul Austriei, Bulgariei şi Ungariei. 

În cadrul sărbătorilor Centenarului Marii Uniri de la 

Viena, am sfinţit tricolorul „Centenarul Marii Uniri”, 

marcând 100 de ani de la sfinţirea primului tricolor 

românesc pe teritoriul Imperiului Austro-Ungar, de către 

generalul Ioan Boeriu. 

În zilele de 14-15 iulie 2018 am păşit în Bulgaria, 

pe „Drumul jertfelor de sânge ale ostaşilor români, căzuţi în 

Războiul pentru cucerirea Independenţei de Stat a 

României, 1877-1878”, acţiune desfăşurată cu sprijinul 

ambasadei României de la Sofia. Am adus omagiul nostru 

la monumentele eroilor, prin oficierea unor slujbe reli-

gioase, depuneri de coroane de flori. Un privilegiu deosebit 

a fost oferit de primăria din oraşul Pordim, de a planta în 

parcul muzeului dedicat regelui Carol I al României, 

stejarul Centenarului Marii Uniri. 

Au urmat alte acţiuni importante desfăşurate de 

către Grupul de Iniţiativă la Mărăşeşti, pe data de 6 august 

2018, itinerarul Alba Iulia-Mărăşeşti denumindu-l „Axa 

Centenarului Marii Uniri”. 
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În data de 26 octombrie am participat la festivităţi 

desfăşurate pe teritoriul Ungariei, la Debreţin, cu prilejul 

Zilei Armatei Române, unde am depus coroane de flori, 

alături de ataşatul român al apărării, la monumentele 

ostaşilor români căzuţi pe câmpurile de luptă din această 

zonă. 

Filiala Judeţului Alba m-a desemnat să transmit 

pământul prelevat din cimitirul eroilor din Alba Iulia, la 

sediul Asociaţiei Naţionale Cultul Eroilor Regina Maria”, 

pentru constituirea urnei, care s-a depus ulterior în 

Catedrala Ortodoxă a Întregirii. 

Nu l-am uitat nici pe generalul Berthelot, un mare 

prieten al românilor care a avut un rol decisiv în 

reorganizarea şi dotarea armatei române în iarna anului 

1917, pentru obţinerea marilor victorii viitoare de la 

Mărăşti, Mărăşeşti şi Oituz. 

Acţiunile de comemorare au avut loc în localitatea 

cu acelaşi nume de lângă Haţeg, judeţul Hunedoara. 

Am venit aşadar la Alba Iulia, la 1 Decembrie 2018 

cu un bogat program realizat pe parcursul unui an, cu mari 

eforturi care s-au depus cu responsabilitate şi dragoste de 

ţară şi popor. Puterea noastră din interiorul sufletului este 

greu de înţeles de mulţi din jurul nostru. 

Am avut şi un îndemn moral, de a face ceva pentru 

pomenirea bunicului meu, care a căzut la datorie pe timpul 

luptelor de la Mărăşeşti, şi de aceea, pe lângă aceste acţiuni 

am reuşit să reabilitez cu mijloace financiare proprii 

Monumentul Eroilor din localitatea în care m-am născut, 

Cotu-Băii, Suceava. Pe placa din marmură, stă gravat 

numele bunicului meu. 

În aceste zile am reîntâlnit la Alba Iulia pe foarte 

mulţi prieteni, colaboratori ai acestor acţiuni. 

Împreună cu ei am continuat activităţile pe 1 

Decembrie 2018, chiar de dimineaţă. Am avut onoarea de a 
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participa împreună cu delegaţia de la Baia Mare a Filialei 

Cultul Eroilor şi cu delegaţia veteranilor de război din 

Chişinău la: Serviciul religios din Catedrala Ortodoxă a În-

coronării, Te Deum, citirea „Rezoluţiunii Adunării Na-

ţionale de la Alba Iulia”, primirea Soliilor din Cetăţile de 

Scaun, sfinţirea Monumentului Centenarului Marii Unirii, 

inaugurarea Podului Unirii, defilarea trupelor şi tehnicii 

militare. 

Pe parcursul derulării programului, preşedintele 

Grupului de Iniţiativă a înmânat Diplome aniversare 

„Centenar Marea Unire” şi insigne, membrilor delegaţiilor 

din Chişinău şi Baia Mare. 

Şeful delegaţiei din Chişinău col(r) A. Caraman, 

preşedintele Asociaţiei Veteranilor Războiului-1992 „Tiras-

Tighina” a acordat preşedintelui Grupului de Iniţiativă titlul 

de „Cavaler cu Sabia Dreptăţii”. 

Şi colegii din Asociaţia „Sarmizegetusa” din Deva a 

apreciat activitatea preşedintelui Grupului de Iniţiativă, 

acordându-i titlul de „Cavaler al Centenarului Marii Uniri”. 

Am început ziua de 2 decembrie cu acelaşi elan 

patriotic, reîntâlnind delegaţia de la Viena şi apoi am asistat 

la spectacolul de reconstituire istorică „Intrarea Armatei 

Române în Alba Iulia”. 

Programul Grupului de Iniţiativă a continuat în ziua 

de 3 decembrie, când preşedintele acestuia a luat parte la 

vizita efectuată în Şcoala Gimnazială „Vasile Goldiş” din 

Alba Iulia, de către doamna Ariadna Anamaria Petri, 

reprezentantă a diasporei tinere din Tel Aviv, Madrid şi 

Londra. A fost însoţită de o delegaţie a Asociaţiei „6 

Dorobanţi” din Bucureşti. 

Scopul vizitei a fost de a transmite mesaje peste 

timp, elevului Ioan Lupşan, din această şcoală, elev care a 

primit în octombrie 2018, din partea Asociaţiei Naţionale 
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Cultul Eroilor „Regina Maria”, medalia „Centenarul Marii 

Uniri de la Alba Iulia”.  

De asemenea, elevul a fost investit în a transmite 

mesajele generaţiilor de astăzi către cei care vor sărbători 

150 de ani de la Marea Unire. 

Va trebui mult timp de acum încolo, pentru a putea 

face o descriere completă a fenomenului miraculos petrecut 

în aceste zile la Alba Iulia: sărbătorirea cu mare bucurie, în 

deplină unitate a Centenarului Marii Uniri. 

Participând la această mare sărbătoare m-am 

convins definitiv de ceea ce înseamnă patriotism, iubirea de 

ţară, unitatea şi solidaritatea românilor. 

Măreţia evenimentelor petrecute la Alba Iulia vor 

rămâne definitiv în inimile noastre, ca loc pe care putem să-

l denumim: „Alba Iulia-Capitala Unităţii Naţionale”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alba Iulia, 1Decembrie 2018  
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ROMÂNII DIN VIDIN AU SĂRBĂTORIT ZIUA 

LIMBII ROMÂNE 

 

Într-o atmosferă de înaltă ţinută culturală, ştiinţifică, 

patriotică, dar şi cu emoţii presărate cu lacrimi, pe 7 

septembrie 2019 a avut loc la Vidin (Bulgaria) o mare 

sărbătoare pentru românii din Bulgaria şi românii de 

pretutindeni, „ZIUA LIMBII ROMÂNE”. 

Evenimentul a fost organizat de Uniunea Etnicilor 

Români „AVE”, din Bulgaria, cu sprijinul Institutului 

„Eudoxiu Hurmuzachi”, instituţie aflată în subordinea 

Ministerului pentru românii de pretutindeni. 

Marea sărbătoare s-a bucurat de prezenţa Excelenţei 

Sale Grigorie Gherceanu, ministru consilier la Ambasada 

României în Bulgaria.  

Festivităţile au fost deschise de preşedintele Uniunii 

„EVE”, dr. Ivo Gheorghiev, care a adresat un cuvânt de bun 

venit participanţilor, după care, cântăreţul de muzică folk, 

Dan Vamă a cântat un cântec patriotic, şi a recitat frumoase 

versuri din poeziile patriotice româneşti. 

A luat apoi cuvântul Excelenţa Sa Grigorie 

Gherceanu, ministru consilier al ambasadei României, care 

a adresat salutul din partea ambasadei şi a expus aspecte 

privind sprijinirea etnicilor români din Bulgaria pentru 

menţinerea entităţii, pentru educaţie şi vegherea ca să fie 

respectate drepturile minorităţii româneşti din această ţară. 

În cuvântul meu a fost prezentat mesajul de salut al 

preşedintelui RadioTV Unirea Viena, domnul Ioan Godja, a 

cetăţenilor din Alba Iulia. 

Acesta a făcut o scurtă prezentare a postului Radio 

TV Unirea şi a „Cercului Cultural româno-austriac Unirea”. 

Excelenţei sale, Grigorie Gherceanu, ministru consi-

lier al ambasadei i s-a înmânat medalia aniversară dedicată 
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sărbătoririi a 100 de ani de la înfiinţarea Societăţii 

„Mormintele Eroilor Căzuţi în Război”, emisă de Asociaţia 

Naţională Cultul Eroilor „Regina Maria”, în semn de 

preţuire pentru sprijinul acordat Grupului de Iniţiativă în 

organizarea şi desfăşurarea pe teritoriul Bulgariei a unor 

ample acţiuni cultural patriotice şi a întăririi unităţii între 

românii de pretutindeni. 

Aceeaşi medalie i-a fost înmânată şi domnului dr. 

Ivo Gheorghiev, preşedintele Uniunii „AVE”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Înmânarea de medalii și diplome domnilor 

Grigorie Gherceanu și Ivo Gheorghiev  
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PE DRUMUL GLORIOS AL JERTFELOR DE 

SÂNGE ALE OSTAŞILOR ROMÂNI CĂZUŢI ÎN 

RĂZBOIUL DE INDEPENDENŢĂ A ROMÂNIEI, 

1877-1878 
 

 

O delegaţie formată din membri ai Grupului de 

Iniţiativă „Centenar-Marea Unire-Alba Iulia-2018”, condusă 

de preşedintele acestuia Col. (r.) dr. ing. Constantin Avădanei, 

a participat în zilele de 14 şi 15 iulie 2018 în Republica 

Bulgaria, pentru a desfăşura activităţi comemorative în cinstea 

eroilor români căzuţi în Războiul pentru Independenţa de stat a 

României din 1877-1878. 

În program au fost cuprinse câteva  activităţi 

principale: 

• primirea delegaţiei române de către reprezentanţii 

românilor din Bulgaria, eventual a reprezentanţilor Primăriei 

din Griviţa. Rostirea unui discurs de salut din partea 
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preşedintelui Grupului de Iniţiativă, înmânarea unor diplome, 

insigne, cărţi, publicaţii.  

• desfăşurarea unei slujbe de pomenire în Biserica 

românească din Griviţa, pentru eroii români căzuţi pe 

teritoriul Bulgariei, în timpul Războiului de Independenţă 

din 1877-1878. Recitarea de poezii şi cântece patriotice;  

• oferirea Medaliei jubiliare „Centenar Marea 

Unire-Alba Iulia-1918”„, E.S. domnului ambasador al 

României la Sofia, Ion Gâlea, şi reprezentanţilor amba-

sadei. Medalia este emisă de Asociaţia Naţională Cultul 

Eroilor „Regina Maria”; 

• deplasarea la Plevna pentru a depune coroane de 

flori la Mausoleul Eroilor români şi rostirea unor mici 

discursuri cu caracter istoric, recital de poezie şi cântece 

patriotice. Plantarea stejarului „Centenar-Marea Unire-Alba 

Iulia-1918”, în parcul prieteniei româno-bulgare; 

• deplasarea la Vidin şi Smârdan. Întâlnirea cu 

reprezentanţii comunităţii românilor din Vidin, rostirea 

mesajului românilor din Alba Iulia către românii din 

Bulgaria. Depunerea unor coroane de flori la monumentele 

eroilor români, înmânarea unor diplome aniversare, insigne, 

publicaţii cu caracter istoric şi literar, rostirea unor 

discursuri cu caracter istoric, recital de poezie şi cântece 

patriotice. 

Activităţile desfăşurate pe teritoriul Bulgariei de 

către Grupul de Iniţiativă au făcut parte din Programul de 

sărbătorire a Centenarului Marii Uniri de la Alba Iulia, din 

1 Decembrie 2018. 
(14-15 iulie 2018)  
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GRUPUL DE INIŢIATIVĂ CARE A REPREZENTAT 

ALBA-IULIA LA SĂRBĂTOAREA „CENTENARULUI 

MARII UNIRI” DE LA VIENA 

 

 

O delegaţie a Grupului de Iniţiativă „Centenar-

Marea Unire-Alba Iulia-2018”, condusă de preşedintele 

acestuia Col. (r.) dr. ing. Constantin Avădanei, a participat 

în perioada 25-27 mai 2018 la evenimentele organizate la 

Viena, sub genericul „Centenar Marea Unire”. 

Desfăşurarea evenimentelor s-a ridicat la o înaltă 

ţinută intelectuală, prin care s-a celebrat împlinirea a 100 de 

ani de la cea mai complexă realizare istorică a neamului 

românesc, Marea Unire a tuturor românilor desăvârşită prin 

exprimarea voinţei colective a românilor la Alba Iulia în 1 

Decembrie 1918. 

În organizarea acestui eveniment şi-au dat concursul 

instituţii din Viena (Cercul Cultural Româno-Austriac din 

Austria, Ambasada României la Viena, RTV „Unirea” din 

Wiener Neuerstadt, Primăria oraşului Viena, Asociaţia 
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austro-română din Viena, asociaţiile „Unirea” şi „Hora” din 

Viena) precum şi asociaţii culturale din România (Asociaţia 

„Renaşterea sişeşteană” din Maramureş, AGERPRES din 

România, Grupul de Iniţiativă „Centenar-Marea Unire-Alba 

Iulia 2018”.  

Pe parcursul acestor zile au avut loc dezbateri, 

conferinţe, lansări de carte, programe artistice, expoziţii de 

artă, proiecţie de film documentar şi spectacole de dans 

popular. Toţi cei care au participat au fost impresionaţi 

îndeosebi de prestaţia ansamblurilor folclorice care au avut 

menirea de a afirma prin cântec, poezie şi dans popular 

tocmai esenţa românismului. Identitatea noastră naţională a 

fost regăsită cel mai plenar în aceste manifestări culturale, 

şi trebuie să recunoaştem că am simţit cu mai multă putere 

conştiinţa a ceea ce suntem. Poate părea exagerat, dar am 

simţit că suntem mai români în afara României tocmai 

pentru că aici, la Viena am conştientizat cât de mult am 

uitat să ne gândim la ceea ce ne defineşte, la ceea ce este 

înrădăcinat adânc în sufletul nostru şi la adevăratele valori 

ale neamului românesc. Mulţumim în acest sens tuturor 

celor care s-au implicat astfel încât în ziua de 27 mai, Ziua 

Românilor de Pretutindeni să simţim cu adevărat 

româneşte. Mai ales că am îmbinat cultura populară, limba 

română şi credinţa ortodoxă într-o superbă activitate 

desfăşurată în Biserica Ortodoxă din Wiener Neuestadt în 

Sfânta zi de Rusalii! 

Deschiderea conferinţei s-a marcat cu intonarea 

Imnului de stat al României şi cu un cuvânt de bun-venit 

din partea autorităţilor austriece, exprimat de Magister 

Isabelle Jungnickel. Activitatea s-a desfăşurat într-un loc cu 

o semnificaţie copleşitoare pentru românii ardeleni – Sala 

de festivităţi a Primăriei Vechi din Viena, acolo unde în 

luna mai 1892 a fost adus Memorandum-ul Partidului 

Naţional Român din Transilvania, document de însemnătate 
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uriaşă în condamnarea sistemului dualist şi în solicitarea de 

drepturi pentru românii deznaţionalizaţi de autorităţile 

maghiare. Doamna Jungnickel a făcut câteva precizări 

referitoare la istoricul sălii festive care a fost construită în 

1851-1853 şi care a funcţionat timp de 32 de ani ca Sală 

Festivă şi în care s-au luat decizii esenţiale referitoare la 

administrarea Vienei. O sală impresionantă, realizată în cel 

mai clar stil baroc, cu ornamente care te încântă dar te şi 

copleşesc, şi în care am regăsit multe dintre simbolurile 

Casei de Habsburg pe care le întâlnim şi în cetatea Alba 

Carolina ( cetate construită de austrieci în prima jumătate a 

secolului XVIII în Alba Iulia). 

Ambasadorul României, E.S. Bogdan Mazuru, a 

salutat organizatori și oaspeții. Şi-a exprimat mulţumirea 

pentru numărul mare de participanţi şi a ţinut să reamin-

tească de acţiunea din anul 2017 în care a fost celebrată 

acţiunea memorandistă.  

Profesorul Iosef Neuwirth, filosof, istoric şi socio-

log, a prezentat un material extraordinar despre comunitatea 

românilor din Viena. Dânsul a trecut în revistă numele 

importante ale oamenilor de cultură români care au studiat 

şi au activat la Viena, de la Titu Maiorescu la, George 

Enescu , Lucian Blaga şi Emil Cioran. Aceştia au îmbogăţit 

cultura austriacă şi a întregii lumi.  

Un moment important în cadrul conferinţei a fost 

cuvântul Mag. Lucas Vosicky, secretarul general al 

Societăţii Austro-Române din Viena, care a vorbit în limba 

română şi a prezentat corelaţia istorică asemănătoare între 

celebrarea centenarului României şi al Austriei. Ambele 

state celebrează 100 de ani de la constituirea lor ca state 

independente şi împărtăşesc acum aceleaşi valori democra-

tice, ca state membre ale Uniunii Europene. Împreună 

sărbătorim libertatea şi pacea, într-o Europă comună la care 

participă deopotrivă România şi Austria! Ne-a invitat să 
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sărbătorim împreună aceste evenimente şi a mulţumit 

organizatorilor pentru implicare. 

Partea istorico-ştiinţifică a activităţilor de la Viena a 

fost asigurată de dr. Mircea Abrudan de la Universitatea 

Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca care a subliniat chiar de la 

început că „ mare parte din ceea ce s-a construit în Viena s-

a datorat înaintaşilor noştri”. Ideile esenţiale ale alocuţiunii 

istoricului clujean au surprins implicarea bisericii în reali-

zarea unităţii naţionale şi ceea ce defineşte identitatea 

noastră naţională. Pe linia discursului istoric susţinut şi de 

preşedintele Academiei Române, prof. univ. dr. Ion Aurel 

Pop, dl. Abrudan susţine că trei aspecte definesc foarte bine 

identitatea noastră de români: statalitatea, neîntreruptă din 

1330, latinitatea (indubitabilă şi recunoscută pe baza 

numeroaselor dovezi istorice) şi ortodoxia (Biserica orto-

doxă a fost singura instituţie românească ce a existat con-

tinuu!) Pentru că sărbătorim centenarul Mari Uniri, a 

subliniat cu tărie faptul că aceasta a fost rezultatul voinţei 

românilor exprimat în adunările plebiscitare de la Chişinău, 

Cernăuţi şi Alba Iulia şi nu a vreunei decizii luată la masa 

tratativelor de către Marile Puteri. (25-27 mai 2018) 

În încheierea festivităților au fost oferite dar și 

primite înalte dinstincții și aprecieri elogioase atât de către 

oaspeții cât și de gazde. 
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Sediul vechi al Primăriei din Viena. 

Deschiderea oficială a sărbătoririi Centenarului Marii Uniri 
 

 
Sediul vechi al Primăriei din Viena. 

Participarea Ambasadorului României la 

deschiderea oficială a sărbătoririi Centenarului Marii Uniri 
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Sfințirea la Viena a Tricolorului românesc „Centenarul Marii 

Uniri” 

 

 
25 mai 2018, vechiul sediu al Primăriei din Viena. 

Întâlnirea dintre Grupul de Inițiativă din Alba Iulia cu 

Președintele Cercului Cultural româno-austriac Viena,  

Ioan Godja 
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25 mai 2018, primire la Ambasada României din Viena 
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GRUPUL DE INIŢIATIVĂ DIN ALBA IULIA 

PARTICIPANT LA FESTIVITĂŢILE DE LA VIENA, 

DIN 1, 2 IUNIE 2019 

 

O delegaţie a Grupului de Iniţiativă „Centenar-

Marea Unire-Alba Iulia-2018” a participat în zilele de 1 şi 2 

iunie 2019 la Festivităţile închinate: Zilei Europei, Zilei 

românilor de pretutindeni şi Zilei Copilului. 

Delegaţia a fost condusă de preşedintele grupului, 

Col. (r.) dr. ing. Constantin Avădanei. 

Sărbătoarea numită generic „Izvor de suflet 

românesc” a fost organizată de Cercul Cultural Româno-

Austriac „UNIREA” Wiener Neustadt şi RTV UNIREA din 

Viena, avându-l ca preşedinte pe domnul Ioan Godja. 

Programul a cuprins momente de literatură, muzică, 

poezie, expoziţie de pictură, prezentarea satului şi portului 

popular românesc. 

Sărbătoarea a avut acest generic, „Izvor de suflet 

românesc”, tocmai pentru a însufleţi reuniunea de suflet a 

românilor de la Viena, punând pe primul loc Alba Iulia din 

a cărei Cetate, România se vede unită, dar în acelaşi timp 

văduvită de cei plecaţi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Viena, 1 iunie 2019. Festivitațile de deschidere  

a sărbătorii „Izvor de suflet românesc”  
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2019 – ANUL OMAGIAL AL SATULUI ROMÂNESC 

TRADIŢIONAL, LA CEAS DE BILANŢ ÎMPREUNĂ 

CU  RADIO TV UNIREA VIENA 

-exponent al idealurilor țăranului român, în Anul 
omagierii satului românesc  

 

(Note de final) 

 

Hotărârea Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe 

Române privind declararea anului 2019 ca „Anul omagial 

al satului românesc” a avut un mare impact şi ecou în 

rândul opiniei publice româneşti. 

Acum, la ceas de bilanţ al anului 2019 se consem-

nează un an al succeselor privind implementarea iniţiativei 

Patriarhiei Române Ortodoxe. 

Academicieni, personalităţi bisericeşti de primă 

mărime, distinşi oameni de cultură, posturi de radio şi TV, 

edituri, reviste, simpli credincioşi şi-au adus o contribuţie 

importantă la omagierea satului românesc. 

Într-un dulce limbaj, specific românesc, vocea 

satului s-a auzit prin istorie, etnologie, istoriografie, 

arheologie, rostite de generaţii de toate vârstele, cu iubire 

de neam şi ţară. 

Satul românesc este un spaţiu matrice, un glosar de 

imagini pierdute, ori pe cale de a se pierde, o orânduire a 

elementelor de cultură şi civilizaţie, într-o evoluţie organică 

în spațiul caracteristic fiecărei zone geografice. 

Creaţia de valori culturale este definitorie pentru 

existenţa umană, pentru definirea entităţii universale, pentru 

veşnicia satului românesc, element fundamental de con-

tinuitate a trăirii poporului român pe aceste meleaguri. 
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Scriitori de seamă au creat, în acest an, poveşti ale 

satelor de munte sau de şes, prin pasaje descriptive, cu 

personaje graţioase, cu momente trecute sau prezente, toate 

încărcate de mireasma şi semnificaţia specifică. 

Au fost surprinse în monografii şi poveşti secvenţe 

moderne de evoluţie a satului românesc modern, cu aspecte 

ale depopulării, a deromânizării şi care totuşi mai păstrează 

suflete pur româneşti, cu biserică şi bibliotecă, cu şcoală şi 

cămin cultural, cu speranţe că totuşi viaţa va continua pe 

aceste vetre strămoşeşti. 

Am avut ocazia să cunoaştem mulţi creatori de 

monografii şi poveşti din sat. Unii s-au limitat la poveşti ale 

satului pentru cei mici, alţii au realizat lucrări monu-

mentale, adevărate tezaure de prelegeri de istorie, geografie 

sau economie locală, de religie, artă culinară, etnografie şi 

folclor, care însumate constituie o imagine panoramică a 

satului românesc. 

Unii debutanţi în ale scrisului nu au reuşit să ducă 

până la capăt, din lipsă de curaj şi perseverenţă, un demers 

privind creaţia literară despre satul românesc, aruncând în 

sertarele uitării nişte începuturi promiţătoare. Care în-

ceputuri se puteau transforma într-o reală sărbătoare a 

satului românesc de azi, de ieri, din totdeauna, şi nu, pe 

alocuri, din contră, invers. 

Descoperim în aceste monografii procese de 

rememorare şi recuperare a unor vremuri vechi, în viziune 

evolutivă a satului românesc în istorie, constituindu-se în 

adevărate edificii de informaţii sistematizate, o piedică în 

calea uitării tradiţiilor de limbă, istorie şi civilizaţie rurală. 

Monografiile satului, editate în acest an se constituie 

în documentare-studiu, care surprind viaţa satului, având în 

centrul universului rural, ţăranul român. Acestea sunt 

încercări de recuperare a unui trecut mereu prezent, din care 

răsar poveşti cu rânduieli, aşa cum este şi viaţa la ţară. 
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Satul românesc a fost martorul istoriei românilor, şi 

cu pace şi cu vremuri de restrişte.  

Satul înseamnă de fapt o comuniune, formată din 

ţărani, o vatră în care se petrec toate secvenţele unei vieţi, 

de la copilărie până la bătrâneţe, o vatră formată din 

gospodării, acolo unde se nasc copii, se face educaţie, la 

şcoală şi la biserică, acolo unde se munceşte pentru 

asigurarea traiului de zi cu zi, unde se „ard” bucurii şi 

tristeţi, acolo unde se nasc tradiţii şi obiceiuri, acolo unde 

se întretaie amintirile celor plecaţi în lume, acolo unde se 

părăseşte această lume şi sufletele pleacă la ceruri. 

Oare a mai rămas ceva de spus? 

Cu siguranţă, că da! 

Tot ceea ce s-a făcut în satele româneşti, în acest an, 

al omagierii satului, se va materializa în opere literare, în 

monografii, în albume personale de amintiri, acestea toate 

se vor aduna în tezaurul civilizaţiei şi evoluţiei satului 

românesc. 

La ceas de bilanţ, se poate face o evaluare corectă 

prin grila de valori validate şi acreditate de anul omagial al 

satului românesc. 

La sate găsim ţăranul român, care trăieşte, 

munceşte, se duce la biserică, are credinţa în Dumnezeu şi 

este mândru de locul în care s-a născut.  

Pentru el, nu ceasul, ci clopotul de la biserică este 

ornicul care măsoară veşnicia. Clopotul este cel care face 

legătura ţăranului cu Biserica. Acolo unde merge la slujbe, 

se roagă la Dumnezeu, de la care aşteaptă iertare şi 

îngăduinţă, ajutor şi ocrotire. 

În demersurile noastre, pe calea omagierii satului 

românesc am întâlnit deopotrivă, reprezentanţi ai au-

torităţilor centrale şi locale, oameni de cultură, scriitori, 

reprezentanţi ai bisericii, cadre didactice, elevi şi veterani 
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de război, artişti, oameni de la ţară şi de la oraş, români de 

pretutindeni.  

La manifestările cultural-patriotice, evenimente 

ştiinţifice, evenimente cu caracter literar sau folcloric, peste 

tot, pe unde noi am făcut peregrinări de suflet, am întâlnit 

români care se exprimau în cel mai frumos mod, cu bucurie 

şi respect, faţă de valorile civilizaţiei satului românesc, faţă 

de valorile morale şi a rolului satului în asigurarea 

continuităţii trăirii pe aceste meleaguri a neamului 

românesc. 

Fără dorinţa de a intra în amănunte, putem constata 

că nimic nu a fost mai frumos pentru satul românesc, în 

anul 2019, decât omagierea plină de cunoaştere şi respect a 

valorilor fundamentale, de unitate, de credinţă, de respect 

faţă de eroii neamului, care s-au jertfit pentru libertate şi 

independenţă. 

Satul românesc evoluează, în cadenţă cu evoluţia 

lumii în general, satul românesc nu va dispărea. 

Dacă ne uităm în istorie, şi istoricii şi arheologii ne 

vor arăta că aşezările omeneşti, tot timpul au fost supuse 

unei evoluţii fericite sau mai puţin fericite. 

În decursul mileniilor puţine localităţi au rezistat 

evoluţiei şi existenţei neîntrerupte, aceasta fiind în deplină 

corelare cu interesul oamenilor, individual sau în grup, de a 

căuta forme mai simple şi mai sigure de supravieţuire. 

Migraţia populaţiilor, dintr-un loc geografic în altul, 

este un fenomen permanent, continuu. 

Satul românesc va rezista în timp, în condiţiile în 

care comunităţile vor şti să-şi gestioneze bine resursele, să 

se adapteze din mers la acţiunea tăvălugului modernităţii. 

Încheiem, însumând cele relatate, parafrazându-l pe 

scriitorul Lucian Blaga, spre o ultimă concluzie:”… Satul 

nu s-a lăsat ispitit şi atras în „istoria” făcută de alţii peste 

capul nostru. El s-a păstrat feciorelnic neatins în autonomia 
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sărăciei şi a mitologiei sale, pentru vremuri când va putea 

să devină temelie sigură a unei autentice istorii 

româneşti…”  
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