
L
iberalismul este, \n esen]`, o filozofie
politic` universalist`, atât prin sub-
stan]`, cât [i prin form`, care pune \n

centrul preocup`rilor sale individul. Na]ionalis-
mul, \n schimb, \[i extrage seva din reliefarea unei
comunit`]i de limb`, tradi]ii sau obiceiuri a unor
indivizi localiza]i precis \n spa]iu [i timp. De[i an-
titetice la nivel fundamental, cele dou` perspecti-
ve se intersecteaz` totu[i pentru o scurt`, dar efer-
vescent`, perioad` de timp din istoria politic` mo-
dern` care a dus la na[terea statului-na]iune. Ca ur-
mare a acestei poleniz`ri \ncruci[ate, o improbabil`
simbioz` ideologic`, sub numele de na]ional-libe-
ralism, a luat na[tere \ncepând cu mijlocul secolu-
lui al XIX-lea. Cu manifest`ri mixte [i neuniforme
\n epoc`, efectul cumulat al acestui nou cocktail
ideologic a preg`tit calea pentru triumful na]iona-
lismului [ovin de la sfâr[itul secolului al XIX-lea [i
\nceputul secolului XX, care este responsabil – cu
mult \nainte de ascensiunea mi[c`rilor propriu-zis
socialiste – pentru lovitura de gra]ie dat` liberalis-
mului clasic cristalizat \n Secolul Luminilor. 

Diferen]ele de limb`, etnie, ras` sau sex dintre
indivizi nu ridic` nici o problem` special` libera-
lismului qua liberalism. F`r` a fi indiferent` fa]` de
diversitatea contextelor, tr`s`turilor [i aspira]iilor
individuale, perspectiva liberal` are \n centru in-
dividul definit ca unitate autonom` primordial` a
]esutului social [i ale c`rui aspira]ii cardinale sunt
– indiferent de spa]iu [i timp – libertatea [i pros-
peritatea. |ntreg edificiul teoretic al liberalismului
este construit \n jurul acestor dou` asump]ii pri-
vind individul, \n]elese ca fiind deopotriv` nor-
mative [i descriptive. Sub diverse formul`ri, libe-
ralismul eviden]iaz` armonia fundamental` de in-
terese dintre indivizi, avantajele cooper`rii pa[ni-
ce voluntare [i nocivitatea exerci]iului extensiv al
puterii politice asupra societ`]ii. Na]ionalismul, \n
schimb, este fundamentat pe eviden]ierea parti-
cularit`]ilor de ordin lingvistic, cultural, istoric [i
social comune unui grup de indivizi care ocup` un
teritoriu specific \ntr-un interval temporal dat. Or,
\n pofida universalismului [i individualismului ca-
racteristice paradigmei liberale [i a localismului [i
colectivismului proprii perspectivei na]ionaliste,
emergen]a na]ionalismului [i a statului-na]iune \n
secolul al XIX-lea \n Europa s-a realizat \n mare

m`sur` sub influen]a unor principii liberale, de[i
ulterior tensiunea dintre cele dou` perspective a
sfâr[it \n atitudini, practici [i politici opuse. 

Na]ionalismul s-a n`scut sub impactul ideilor li-
berale \n vog` ale Iluminismului. Discreditarea
monarhiei de drept divin [i afirmarea doctrinei
suveranit`]ii poporului au creat premisele for-
mul`rii dreptului la autodeterminare na]ional` a
popoarelor. Conceput ini]ial ca o specificare a per-

spectivei contractualiste privind rela]ia dintre in-
divizi [i stat, deci ancorat \n ultim` instan]` pe
afirmarea libert`]ii individuale, dreptul la autode-
terminare na]ional` (\n numele c`ruia na]ionali[tii
europeni, inclusiv cei români, solicitau secesiunea
teritorial` de sub sceptrul marilor imperii conti-
nentale [i unificarea politic` a unor teritorii omo-
gene etnic) era perfect compatibil cu principiile li-
berale. Valen]ele liberale ale filozofiei na]ionaliste
p`reau, de altfel, greu de pus \n discu]ie, din mo-
ment ce cristalizarea na]ionalismului modern este
declan[at` \n epoca na-
poleonian` sub impac-
tul tradi]iei na]ionalist-
democratice franceze,
care, spre deosebire de
na]ionalismul roman-
tic german ap`rut ca o
contrareac]ie la ra]ionalismul Iluminismului [i de
la bun \nceput opus \n mod explicit individualis-
mului subiacent gândirii liberale, se revendic` \n
mod direct de la tezele contractualiste asociate
tradi]ional cu gândirea liberal`1. 

Dar influen]a liberalismului \n geneza na]iona-
lismului nu a alterat fondul antiliberal al noii ideo-
logii. Odat` ce liberalismul, plecând de la suvera-
nitatea individului asupra propriului destin, a ad-
mis drept corolar suvernitatea indivizilor care for-
meaz` un popor asupra destinului lor colectiv [i
provoac` intrarea ireversibil` a figurii poporului \n
istoria politic` modern`, na]ionalismul emergent a
devenit primul vehicul ideologic al antiliberalis-
mului. 

La scurt` vreme dup` formarea primelor state
na]ionale \n secolul al XIX-lea, tensiunea profund`
dintre na]ionalism [i liberalism devine mai mult
decât evident`. Autodeterminarea na]ional` era
din perspectiva liberalismului doar un mijloc de
opera]ionalizare simultan` a principiului libert`]ii
individuale [i a principiilor subiacente – libertatea
de asociere [i responsabilitatea gu ver nan ]ilor fa]`
de guverna]i sau dependen]a guvernelor de con-
sim]`mântul guverna]ilor. Ea avea rolul instru-
mental de a aduce exerci]iul puterii politice cât
mai aproape de exigen]ele, controlul [i vigilen]a gu-
verna]ilor, doctrina liberal` din care deriv` r`mâ-
nând cosmopolit`, universal` \n esen]` [i \ntinde-

re. De fapt, dreptul la
a u t o d e t e r m i n a r e
na]ional` nu este decât
o subcategorie a drep-
tului de autodetermi-
nare tout court, una ca-
re acomodeaz` formal
ideea de na]iune – \n
fond \ns`, na]iunea
r`mâne doar o inci-
den]` \n structura libe-

ralismului. Na]ionalismul, \n schimb, transform`
autodeterminarea destinului colectiv al indivizilor
care \mp`rt`[esc o limb`, un teritoriu [i o serie de
tradi]ii comune dintr-un mijloc \ntr-un scop \n
sine [i un manifest implicit pentru separa]ie, ex-
cludere [i conflict \ntre indivizi cu tradi]ii cultura-
le diferite. Ascensiunea na]ionalismului, ini]ial sub
auspiciile ideilor liberale, se \ncheie cu negarea vi-
ziunii liberale. La scurt timp dup` ce na]ionalismul

devine vectorul principal al ac]iunii politice \n Eu-
ropa – fie dup` modelul democratic francez, fie
dup` modelul autoritar german – universalismul li-
beral, \n spatele c`ruia st` viziunea unei Mari So-
ciet`]i dincolo de multitudinea comunit`]ilor ra si -
ale, etnice, religioase sau culturale, este substituit cu
perspectiva na]ionalist` a conflictului ireductibil
dintre na]iuni [i interese na]ionale. Armonia inte-
reselor individuale, libera circula]ie, comer]ul liber
interna]ional [i pacea sunt surclasate de opozi]ia in-
tereselor na]ionale, de protec]ionism, militarism [i

imperialism2. Atât primul, cât [i cel de-al doilea
r`zboi mondial nu sunt decât rezultatul na]iona-
lismului. 

Dac` la nivel interna]ional na]ionalismul \nlo-
cuie[te pacea [i cooperarea cu militarismul [i pro-
tec]ionismul, \n plan intern na]ionalismul degene-
reaz` \n mod necesar \ntr-o form` de socialism. As-
pira]ia c`tre autarhie na]ional` ([i, prin urmare, he-
gemonie regional` sau chiar mondial`) nu poate fi
ob]inut` f`r` interven]ia masiv` a statului \n toate
sferele societ`]ii. |n numele interesului na]ional,
statul trebuie s` dirijeze educa]ia, cultura, econo-
mia, moralitatea public` [.a.m.d. Indiferent de gra-
dul de control pe care un stat na]ionalist \l exercit`,
singurul lucru pe care nu \l poate face este s` lase
indivizilor libertate deplin`. Interesul individual
trebuie subordonat interesului na]ional. Via]a [i
prosperitatea na]iunii sunt \n joc. A[a cum cazul
extrem al na]ional-socialismului (nazismului) hit-
lerist [i al fascismului mussolinian demonstreaz` cu
prisosin]`, na]ionalismul este aliatul de n`dejde al
socialismului [i totalitarismului3. Numai inter-
na]ionalismul militant al socialismului tradi]ional
[i al comunismului a putut permite trecerea cu ve-
derea a leg`turii organice dintre na]ionalism [i so-
cialism. Na]ionalismul nu este de fapt decât un so-
cialism de o alt` specie, un socialism de alt` culoa-
re, [i ca atare un pericol permanent la adresa li-
bert`]ii. 

Note:
1. Distinc]ia operat` \ntre „na]ionalismul-democratic francez“
[i „na]ionalismul romantic german“ mai sus nu vrea decât s`
ilustreze pentru scopul de fa]` conceptele de „na]ionalism ci-
vic“ [i „na]ionalism etnic“ consacrate de istoricul Hans Kohn,
v. The Idea of Nationalism. A Study in Its Origin and Back-
ground, Tranzactions Publishers, New Brunswik and Lon-
don, 2005. 
2. Ludwig von Mises, Nation, State and Economy, trad. Leland
Yeager, New York University Press, 1983, pp. 31-77. 
3. O analiz` interdisciplinar` remarcabil` a genezei [i ascen-
siunii nazismului german sub acest aspect este Ludwig von
Mises, Omnipotent Government. The Rise of Total State and
Total War, Libertarian Press, Spring Mills, 1985. 
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La scurt` vreme dup` formarea primelor state na]ionale \n secolul al XIX-lea, ten-
siunea profund` dintre na]ionalism [i liberalism devine mai mult decât evident`. Au-
todeterminarea na]ional` era din perspectiva liberalismului doar un mijloc de ope-
ra]ionalizare simultan` a principiului libert`]ii individuale [i a principiilor subia-
cente – libertatea de asociere [i responsabilitatea gu ver nan ]ilor fa]` de guverna]i sau
dependen]a guvernelor de consim]`mântul guverna]ilor. Ea avea rolul instrumen-
tal de a aduce exerci]iul puterii politice cât mai aproape de exigen]ele, controlul [i
vigilen]a guverna]ilor, doctrina liberal` din care deriv` r`mânând cosmopolit`, uni-
versal` \n esen]` [i \ntindere.

Diferen]ele de limb`, etnie, ras` sau sex dintre indivizi nu ridic` nici o problem`
special` liberalismului qua liberalism. F`r` a fi indiferent` fa]` de diversitatea con-
textelor, tr`s`turilor [i aspira]iilor individuale, perspectiva liberal` are \n centru in-
dividul definit ca unitate autonom` primordial` a ]esutului social [i ale c`rui as-
pira]ii cardinale sunt – indiferent de spa]iu [i timp – libertatea [i prosperitatea.


