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NaŃionalism 
(Adunate) 

 
 NaŃionalism – doctrină politică din conceptul de naŃiune cu diferite accepŃii, în funcŃie de contextul 
istoric şi politic. 
 În sensul larg folosit, naŃionalismul înseamnă o politică de promovare a independenŃei economice şi 
politice, de apărare a suveranităŃii naŃionale şi de prosperare a naŃiuni respective. 
 NaŃionalismul este opus tendinŃelor şovine, de exclusivism naŃional. 
 Dragostea pentru neam, poporul Ńări, nu înseamnă ură şi dispreŃ pentru alte neamuri sau minorităŃi 
naŃionale. ( În sens restrîns şi negativ, naŃionalismul a servit unor ideologii care-şi propuneau acreditarea 
ideii superiorităŃii lor faŃă de alte naŃiuni, ca în cazul fascismului, neofascismului sau rasismului.) 
 NaŃionalist – adept al naŃionalismului. 
 Cuvîntul naŃionalist nu este deci sinonim cu şovin! Nici pe departe! 

Şovin – Adept al şovinismului. 
Şovinism – Atitudine politică retrogradă, constînd în afirmarea duşmănoasă a superiorităŃii unei 

naŃiuni asupra altora, în manifestarea rasismului, a exclusivismului naŃional 
Rasism – Teorie social-politică neştiinŃifică şi reacŃionară care susŃine inegalitatea biologică şi 

intelectuală a raselor umane, emisă cu scopul de a constitui o justificare pentru dominarea şi subjugarea unui 
popor.  
 Rasist – Adept al rasismului. 
 Cuvîntul naŃionalist ar putea fi sinonim cu patriot, înŃelesul celor două cuvinte fiind aproape identic. 
Aproape, dar nu chiar identic! Căci există o anumită deosebire:
 

a) A fi patriot este o obligaŃie legiferată 
prin constituŃia oricărei Ńări! 

Vezi  
Art. 54 (1) Fidelitatea faŃă de Ńară este 

sacră.  
(2) CetăŃenii cărora le sînt 

încredinŃate funcŃii publice, precum şi militarii, 
răspund de îndeplinirea cu credinŃă a obligaŃiilor 
ce le revin şi, în acest scop, vor depune jurămîntul 
cerut de lege.  

Art. 55 (1) CetăŃenii au dreptul şi obligaŃia 
să apere România.  

Art. 56 (1) CetăŃenii au obligaŃia să 
contribuie, prin impozite şi prin taxe, la 
cheltuielile publice.   

 
b) A fi naŃionalist nu este o obligaŃie, ci este o 
vocaŃie şi o opŃiune. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
a) A fi patriot înseamnă să fii ataşat 

intereselor de stat ale Ńării în care trăieşti, de ale 
cărei legi te bucuri! Înseamnă a fi gata, pentru 
aceste interese, să-Ńi dai şi viaŃa în clipele critice 
ale istoriei! ToŃi cetăŃeni unei Ńări sînt patrioŃi! 
Sînt obligaŃi prin lege să fie patrioŃi!.... Numai că 
cetăŃenia Ńi-o mai poŃi schimba, emigrînd în alte 
Ńări! Odată cu dobîndirea unei noi cetăŃenii, 
accepŃi şi obligaŃia de a fi patriot, un bun patriot în 
noua ta patrie!  

 
 
 

 
b) NaŃionalitatea însă nu se poate schimba! Şi nu 
poŃi fii naŃionalist azi în România, mîine  
în Germania, poimîine în America! 
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a)  Patriot poŃi fii, pe rînd, în mai multe 
Ńări! 
                                                                                                      

 
 
 
 
 
 

b)  NaŃionalist însă nu poŃi să fii decît o singură 
dată şi într-un singur loc, într-un singur fel!  
Căci a fi naŃionalist înseamnă să fii ataşat cultului, 
cultului aproape religios, al valorilor specifice, 
spirituale în primul rînd, create de naŃiune, de 
neamul căruia te consideri că-i aparŃii. A fi 
naŃionalist este un legămînt moral, spiritual, liber 
asumat.

 
a)  Patriotul la nevoie, îşi dă viaŃa pentru 

patrie. 
 
 
 
 
 

 
b)  NaŃionalistul face ceva şi mai greu, mai 
grozav! El îşi dedică viaŃa ideii naŃionale, făcînd  
din ideea naŃională un reper zilnic, clipă de clipă, 
al existenŃei sale, raportîndu-se mereu la Ńelul 
creşterii şi cinstirii neamului său, cum ar zice 
IenăchiŃă Văcărescu.

 
a) Ca patriot, un sas din România, cetăŃean 

al acestei Ńări – un sas, un maghiar, un lipovean  
sau un armean ş.a.m.d. – are datoria de a face 
armata şi, la nevoie, să-şi dea şi viaŃa pentru a 
apăra legea şi fiin Ńa acestei Ńări! Dar asta nu-l 
împiedică să aibă şi să-şi cultive disponibilitatea 
sa, slăbiciunea, dragostea sa pentru spiritualitatea 
germană, îndeosebi în varianta transilvăneană a 
acestei spiritualităŃi! Mîndria sa de sas! Ori de 
maghiar! Sau lipovean ori armean! Iar asta se va 
chema naŃionalism, şi acest naŃionalism nu 
exclude, ci vine în completarea patriotismului său 
legiuit, de cetăŃean român! 
 

 
b) Astfel că, în interiorul spaŃiului românesc, 
naŃionalismul românesc, atunci cînd este un 
 naŃionalism autentic, nu exclude naŃionalismul 
concetăŃenilor noştri de altă naŃionalitate. Numai 
şovinii se exclud unii pe alŃii şi se separă între ei! 
NaŃionaliştii se presupun reciproc, aşa cum 
existenŃa altor naŃionalisme ne ajută să ne  
înŃelegem propriul nostru naŃionalism! Căci 
identitatea fiecărei naŃiuni, a fiecărei naŃionalităŃi, 
rezultă şi din propria sa esenŃă, dar şi prin 
raportare la alte naŃionalităŃi, pentru a intra astfel 
nu în contradicŃie, nu în adversitate, ci în 
diferenŃiere specifică, în contrast distinctiv!

 
Nu este naŃionalist acela pe care nu-l chinuie pînă la halucinaŃie faptul că noi românii n-am făcut pînă 

acum istorie, ci am aşteptat să ne facă istoria, să ne dinamizeze un torent transcendent fiinŃei noastre. 
Nu este naŃionalist acela ce nu este frămîntat de limitarea fatală care închide România în cercul şi 

fatalitatea culturilor mici, a acelor culturi care n-au curajul să se învîrtă în jurul propriei lor axe. 
Nu este naŃionalist acela care nu suferă infinit că România n-are misiunea istorică a unei culturi mari, 

imperialismul politic, megalomania inerentă şi voinŃa nesfîrşită de putere, caracteristice marilor naŃiuni. 
Nu este naŃionalist acela ce nu doreşte fanatic saltul transfigurator.   
NaŃionalist este acela care se bucură că există cineva mai bun decît el, precum Vasile Alecsandri în 

poezia „Unor critici”:  
E unul care cîntă mai dulce decît mine?  
Cu-atît mai bine Ńării, şi lui cu-atît mai bine. 
Apuce înainte s-ajungă cît de sus. 
La răsăritu-i falnic se-nchină-al meu apus.  
(Se referea la M. Eminescu – pentru ce-i care nu ştiu.) 
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