
2020 – ANUL IORGA, ANUL SĂMĂNĂTORIŞTILOR (XLVIII):                     

Ce e "PATRIA”? - Ce n’am întemeiat noi, nu putem lăsa noi să se dărîme…! - 

Concepţia ideală şi etică a patriei? 
 

 
 

Continuăm reproducerea discursului «Ce e “PATRIA”? - idei dintr’o conferinţă ţinută la 

Roman în ziua de 21 februar 1910 de N.Iorga»: «La Adrianopol, într’un clasic han turcesc, unde 

abia găsiai cu cine să te înţelegi, am întîmpinat astfel pe un ciudat individ, care, fără intenţii de 

speculă ori de escrocherie, a început a-mi vorbi, foarte vioiu şi vesel, într’o limbă pe care n’o mai 

auzisem niciodată şi nicăiri şi pe care, pentru a-i face la rîndul mieu plăcere, am consimţit s’o 

recunosc ca limba noastră românească. Şi aceştia preţuiesc, doresc, iubesc în felul lor România, 

tot pentru cerul şi florile şi uşurinţele ei de traiu. Şi ei vorbesc cu simpatie de ţara cîştigurilor 

lesnicioase în cea mai plăcută natură. 

 Dar putem crede oare că ei au în sufletele lor în cît de slab grad ceia ce trebuie pentru a li se 

admite concepţia şi sentimentul de patrie, cu sau fără ceia ce derivă de la dînsele? 

 Odată, spune un martur ocular, într’un lagăr African, la margenile pustiului, supt neiertătorul 

cer de aramă fierbinte, între sălbatecele rase inferioare ale întinderilor nisipoase, printre soldaţii 

dintr’un corp special, recrutat pe viaţă, se poate zice, dintre oameni în vîrstă, rebut şi primejdie a 

oraşelor, desertori ai tuturor profesiunilor, - un glas s’a ridicat seara, cîntînd “Rîndunelele” lui 

Béranger. E vorba în această simplă şi mişcătoare poesie de locurile pe care rîndunica, venită în 

căldura sigură a Africei, le-a văzut înnainte de a părăsi ţara de neguri şi vînturi reci a Franciei. Şi, 

prin versul poetului, un pribeag întreabă dacă între atîtea rîndunele este vre una care să fi văzut 



cutare căsuţă, cutare fîntînă, cutare drum de taină, cutare locuri sfinte pentru sufletul unui soldat 

înnăsprit de soartă şi luptă, care nu se va mai întoarce niciodată acolo, departe, unde a fost fiu 

iubitor şi nevinovat, tînăr setos de dragostea d’intăiu. Soldaţii cu faţa cruntă ascultă. Şi deodată se 

face tăcere: cel ce cînta s’a întrerupt, zugrumat de duioşia atotputernică a amintirilor sale, şi acum 

lîngă dînsul plîng ceilalţi cu toţii, plîng sumbrii soldaţi ai exilului veşnic. 

 Frumoasă simţire, de sigur. E însă în ea patria? Ceva care se apropie de dînsa, da. 

Patria însă cere mult mai multă cugetare pentru a da un mult mai puternic sentiment, iar, la 

cei simpli, cere un instinct mult mai covîrşitor. 

 II. Patria nu poate pleca nici din cea mai largă, mai tare şi mai înnaltă conştiinţă a 

presentului unei ţări. Numele ei chiar o spune aceasta. Noi zicem: patrie, nu fiindcă au zis aşa 

Francesii din veacul al XVIII-lea, ci pentru că, după Francesi, au întrebuinţat cuvîntul Grecii de pe 

atunci, cari înţelegeau şi ei prin patrie înnainte de toate revoluţia libertăţii, egalităţii şi 

fraternităţii, frenesia mişcărilor violente de eliberare politică, începute la Paris în 1789. De sigur că 

nu aceasta e însă patria noastră. Înnainte de împrumutarea acestui cuvînt, care nu se iveşte pănă 

atunci în literatura şi elocvenţa noastră, oare nu exista lucrul, sentimentul de patrie la acest 

neam? E o greşeală a se crede că după vechimea şi originea cuvîntului se poate recunoaşte 

totdeauna vechimea şi originea noţiunii. Cuvintele se înlocuiesc între ele şi o modă aduce pe unul în 

locul celuilalt care se pierde. De fapt, prin “moşia” cea veche se numia ceia ce se numeşte astăzi 

prin “patrie”. Şi aceasta ne duce spre adevăratul înţeles, spre definiţia cea dreaptă. Patrie ar 

însemna pămîntul părintesc. Dacă înfăţişezi actul de naştere cu doi pămînteni ca antecesori ai 

făcut dovadă, iar, dacă poţi adăugi şi un bunic, o bunică, atunci e mare bucurie în Israel şi saltă 

Ierusalimul. “Moşie” lămureşte însă cu mult mai bine. Ea vorbeşte de moşi, de strămoşi. Un moş 

a întemeiat o aşezare de oameni, el a tăiat brazda, d’intăiu, el a ridicat patru păreţi de casă, el a pus 

temelia lăcaşului de închinare, el a dat nume locului pustiu, nenumit pănă atunci. Un Negre a făcut 

satul; ceia ce vine după el, Negreştii ca oameni şi ca pămînt sînt urmaşii lui de sînge şi moştenitorii 

lui de drept. Al lor şi numai al lor e dreptul. Şi, îmbrăţişînd întreg cîmpul ţerii, toţi urmaşii de singe 

al întemeietorilor de sate şi tîrguri, ai despicătorilor de brazde, ai ziditorilor de case şi ctitorilor de 

biserici, sînt moştenitorii moşiilor ce fac la un loc o singură, mare şi sfîntă moşie, care este, trebuie 

să fie şi poate să fie numai a lor. De la vechii Daci, de la Romanii aducători de cultură superioară, 

de la cele d’intăiu neamuri statornice şi muncitoare, prin aceşti deschizători ai vieţii sociale, 

politice, culturale cu caracter romanesc, moşii satelor, ni vine moşia: ca s’o stăpînim, s’o apărăm 

şi să n’o împărţim cu nimeni, să n’o dăm nimăruia! Pornind din trecut, noţiunea patriei, 

răzimată pe amintiri, cuprinde în ea viitorul, datoria faţă de viitor. Ce n’am întemeiat noi, nu 

putem lăsa noi să se dărîme; ce n’am creat nu putem lăsa pradă nimicirii; ce n’am cucerit nu 

putem pierde. 

 Moraliceşte nu o putem. Concepţia ideală şi etică a patriei nu ne lasă. Înnaintaşii noştri 

trăiesc numai în noi, urmaşii noştri vor putea trăi numai prin noi. Venind de la moşi şi 

strămoşi de patrie, trebuie să ştim a fi şi noi pentru alte generaţii ce vor veni moşi şi strămoşi, 

transmiţători şi augmentători de moştenire. 



 III. Poporul o ştie aceasta, o simte. Să nu-i tăgăduim sentimentul de patrie, fiindcă nu-l 

spune, nu-l strigă, nu-l speculează. Ei sînt oamenii nevoilor multe, cari s’au deprins să tacă, ei sînt 

oamenii simţirilor fine, cari au datina să nu flecărească. Dacă voiţi să-I cunoaşteţi în toată puritatea 

şi maiestatea lor, vedeţi-I în romanele, nuvelele, poesiile literaturii nouă, care se inspiră de la el. 

Descoperiţi-l în paginile lui Ionescu-Boteni, care oglindesc viaţa pe literele plaiuri de moşnenie ale 

Muscelului. Nici cel mai perfect cavaler stil Ludovic al XIV-lea ori Henric al IV-lea, care se 

frisează pentru o declaraţie şi îngenunche, întinzînd poeticul buchet supt o rază de lumină care-l 

încunjură cu o aureolă, nici acest tînăr bine crescut care ştie cum se vînează o zestre şi ce înseamnă 

un contract înscris la secţia de notariat, nici acela n’are distincţia superioară a peţitorului din acele 

locuri, care spune într’o licărire de fulger, la ceasul pe care l-a vrut Dumnezeu, o vorbă, una 

singură, care ajunge pentru a lămuri rostul a două vieţi. Şi, dacă aţi şti ce vorbeşte în gîndul celui 

tăcut care, pentru ca doi advocaţi să cîştige cei cinci lei pentru mezeluri, a pierdut dreptatea pe care 

a urmărit-o o viaţă şi care face, fără nicio formalitate, un apel sigur la Dumnezeul care va judeca pe 

toţi! Deci, aşa fiind sufletul oamenilor noştri, nu-i întreba, între grijile şi ostenelile lor, ce simt. 

Nu-ţi vor răspunde sau vor răspunde ca acelor cari-i întreabă degeaba. Întrebaţi însă analele acestei 

ţări. Ele vor spune că, într’un timp cînd clasele de sus îşi uitaseră datoriile, cînd unii ieşiau cu 

crucea şi evanghelia înnaintea Ruşilor, alţii făceau petiţii Austriei, garanţie a tuturor privilegiilor, şi 

toţi cădeau în brînci înnaintea Turcilor, ţara s’a ţinut prin munca şi jerfa ţăranilor. Să nu se 

citeze anumite declaraţii ale lor de astăzi ca să-i înfăţişăm ca pe nişte fără-patrie. Să nu repetăm 

conclusiile străinilor, cari impart societatea din România în două: de o parte ciocoii exploatatori, cei 

cari au moştenit pămînt şi nume, cei cari au căpătat o cultură, cei cari au fost numiţi într’o funcţie, 

cei cari poartă o uniformă, de o parte, iar, de alta, poporul adevărat, ţărani şi … Evrei, monstru cu 

căciulă şi tichie, cu chică şi perciuni, care se va desrobi de jugul ciocoiului, căpătîndu-se în aceiaşi 

clipă prin aceiaşi luptă drepturi, de acei cari ar fi trebuit să le aibă totdeauna şi de acei cari nu 

trebuie să le aibă niciodată. O fi zicînd ţăranul, năpădit de Evrei în chiar satul lui, graţie Consiliilor 

comunale şi caselor de închiriat ale consilierilor şi ordinelor de la Bucureşti, o fi zicînd că şi Jidanul 

e om şi că-i e spre ajutor, dîndu-i banul, aşa de rar la ţară, în clipa cînd are nevoie de dînsul.» 
 

(va urma) 
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