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INTRODUCERE 
 
Partidul România Mare este un partid care are toate atributele partidelor politice, în 

conformitate cu Constituţia României şi legislaţia specifică, acţionînd cu mijloace 
democratice pentru atingerea obiectivelor cuprinse în programul său. Nici partidul nostru nu 
poate face abstracţie de adevărul istoric, că scopul politicii e preluarea puterii, iar scopul 
puterii e realizarea binelui cetăţeanului şi al obştii. 

Documentele de bază pentru activitatea Partidului România Mare sînt Statutul şi 
Programul. 

Statutul şi Programul Partidului România Mare reprezintă cadrul organizatoric normele 
interne şi, respectiv, obiectivele concrete ale partidului, obiective ce decurg din DOCTRINA 
NAŢIONALĂ - doctrina Partidului România Mare. 

În acord cu importanta tradiţie socio-politică a României, Partidul România Marc a fost 
conceput şi acţionează ca o asociaţie liberă de cetăţeni, uniţi prin interese şi idei comune, cu 
caracter creştin, democratic şi umanist. 

Partidul România Mare are rădăcini adînci în viaţa socială a Ţării, atît în planul 
economic, cît şi în planul ideatic. Ceea ce particularizează Partidul România Mare în peisajul 
politic românesc este prezenţa primordială a INTERESULUI NAŢIONAL în toate obiectivele, 
atitudinile şi acţiunile partidului. Doctrina Partidului România Mare are în vedere, 
concomitent, studierea, cunoaşterea şi popularizarea marilor valori naţionale româneşti, a 
poziţiei naţiunii române în lume, identificare a relaţiilor şi interdependenţelor în care este 
implicată. 

Doctrina Naţională este baza teoretică şi ideologică a partidului nostru, fiind expresia 
sintetică a existenţei multimilenare a românilor, avîndu-şi izvoarele atît în religia creştin-
ortodoxă în care s-a format poporul român, cît şi în ideile de libertate, dreptate şi neatîrnare 
ale marilor figuri ale neamului. Doctrina Naţională înmănunchează credinţa, sentimentul de 
libertate şi dreptate, dragostea pentru glia străbună şi tradiţiile strămoşeşti. 

Principiile şi idealurile Doctrinei Naţionale se constituie într-un concept doctrinar 
modern, rezultat din altoirea pe tulpina naţională a unor valori ale doctrinelor social-
democrată şi creştin-democrată. 

 
APARIŢIA ŞI EVOLUŢIA DOCTRINEI NAŢIONALE ROMÂNEŞTI 

 
În pofida caracterelor etnice comune locuitorilor din cele trei principate româneşti, în 

pofida sentimentelor de apartenenţă la acelaşi neam şi a numeroaselor contacte care au 
avut loc permanent de-a lungul istoriei, reflectarea originii, culturii şi limbii comune, a 
aspiraţiilor justificate spre emancipare şi unire, cristalizarea acestor aspiraţii într-un sistem 
coerent de obiective naţionale şi de mijloace de acţiune, apariţia, deci, a unor elemente de 
Doctrină Naţională s-a înregistrat în Principatele Româneşti doar la sfîrşitul secolului XVIII şi, 
mai ales, la începutul secolului XIX. Tot astfel, pentru similitudine, se poate invoca utilizarea 
cuvîntului “Patrie” într-un text românesc scris, abia o dată cu Biblia de la Bucureşti, din anul 
1688, deşi noţiunea respectivă, care e un simbol sacru la români, figurează pe numeroase 
monumente ale epigrafiei romane de pe teritoriul Ţării noastre. Este foarte sugestiv faptul că 
evoluţia se produce concomitent în toate cele trei principate, cu mijloace şi argumente uneori 
diferite, dar cu motivaţie identică. Astfel, în Transilvania, revendicările politice ale românilor 
iau forma documentului “Supplex libellus Valachorum”, în 1791, dar apare şi o puternică 
mişcare culturală - Şcoala Ardeleană - care făureşte opere consacrate limbii române şi 
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istoriei naţionale, mişcare pe care Constantin C. Giurescu o numeşte “de renaştere 
naţională”. Prin fenomenul pe care l-au creat şi prin lucrările publicate, marii reprezentanţi ai 
Şcolii Ardelene, Samuil Micu, Petru Maior şi Gheorghe Şincai - care se revendică, cu toţii, de 
la martirajul episcopului loan Inochentie Micu Klein - au o influenţă covîrşitoare şi peste 
munţi. 

În celelalte Principate Româneşti are loc la începutul secolului XIX, o mişcare de 
redeşteptare naţională, pe cale culturală - prin şcoli - şi pe cale politică - prin opera marilor 
boieri pămînteni Radu Dudescu, Dinicu Golescu şi Filipescu-Vulpe, dar mai ales prin jertfa lui 
Tudor Vladimirescu. 

Este esenţial să amintim importanţa introducerii în Şcolile nou înfiinţate, de la Iaşi şi 
Bucureşti, de către Gheorghe Asachi şi, respectiv, Gheorghe Lazăr, a studiului istoriei 
naţionale, deşi aşezămintele respective formau ingineri hotarnici. Caracterul naţional şi 
importanţa ridicării lui Tudor Vladimirescu sînt descrise de acelaşi mare istoric C. C. 
Giurescu astfel: “Pînă la el, merserăm, mai bine de o sută de ani, tot în jos; de la el înainte 
păşim pe calea ridicării, ajungînd după aproape altă sută de ani, la România Mare din 1918. 
Sîngele lui stă la temelia statului de astăzi. De altfel, piatra de hotar a anului 1821 
marchează începutul României moderne. 

În urma martirajului lui Tudor, au fost numiţi din nou domni pămînteni, iar după războiul 
puterilor europene cu Turcia, din anii 1828-1829, şi după pacea de la Adrianopole, cauza 
naţională înregistrează şi succesul major al apariţiei Armatei Naţionale şi a Corpului 
Grănicerilor. Înalta academie a sentimentului naţional pe care îl reprezintă Armata Naţională 
a stîrnit entuziasmul unora dintre cele mai luminoase figuri de români, în plină dinamică a 
tinereţii creatoare: Vasile Cîrlova, Nicolae Bălcescu, Alexandru loan Cuza, Grigore 
Alexandrescu. Acest moment şi-a dovedit ulterior importanţa deosebită în pregătirea Unirii 
Principatelor. Boierii luminaţi care se ridică pentru independenţă se plasează de partea 
Partidei Naţionale. Aşa cum a făcut-o Ion Cîmpineanu, cînd, în fruntea membrilor Adunării 
Obşteşti, introduce în programul său două obiective naţionale esenţiale: înlăturarea 
protectoratului rusesc şi a suzeranităţii turceşti, precum şi unirea tuturor românilor. Nimic nu 
poate fi mai plin de semnificaţii pentru maturizarea conştiinţei naţionale decît cuvîntul de 
deschidere a cursurilor de istorie de la Academia Mihăileană, pe care l-a rostit Mihail 
Kogălniceanu: “Eu privesc ca Patria mea toată acea întindere de loc unde se vorbeşte 
româneşte şi ca istorie naţională istoria Moldaviei întregi înainte de sfîşierea ei, a Valahiei şi 
a fraţilor din Transilvania.” 

Una dintre bornele de hotar ale procesului de emancipare, în spiritul european al acelui 
“secol al naţionalităţilor”, o reprezintă faimosul document adresat de acelaşi Mihail 
Kogălniceanu conducerii abuzive a Protectoratului Rusesc, memoriu intrat în istorie sub 
numele “Dorinţele Partidei Naţionale din Moldova”. 

Procesul de sedimentare a Doctrinei Naţionale, rezultat din redeşteptarea conştiinţei de 
neam şi din efervescenţa vieţii spirituale, cuprindea în prima jumătate a secolului XIX o idee 
principală: ideea naţională a propăşirii şi unităţii românilor, fapt ce rezidă şi în revenirea 
numelui “Dacia” în titlurile a numeroase publicaţii. Se pun acum pietrele de temelie ale 
culturii româneşti moderne, cum sînt primul ziar în limba română, “Curierul Românesc”, 
culegerea de poezii populare a lui Vasile Alecsandri, imnul “Deşteaptă-te române al lui 
Andrei Mureşanu, “Cîntarea României” a lui Alecu Russo şi”Românii sub Mihai Vodă 
Viteazul” de Nicolae Bălcescu. Acest ultim vizionar a fixat nespus de bine, în timp şi spaţiu, 
dimensiunile valorii noastre de neam unic, statornicit de Dumnezeu, nu întîmplător, la Gurile 
Dunării. “Aşa, domnilor! Românii nu vor pieri! Românii nu pot pieri! Ei sînt cea mai veche 
naţie din Europa, care şi-a păstrat neclintit naţionalitatea ci şi o existenţă politică”. 

Revoluţiile de la 1848 din Principatele Române au o importantă componentă naţională. 
Acum se face auzită vocea tribunului Simion Bărntiţiu, care, pe prispa Catedralei din Blaj, 
rosteşte în faţa mulţimilor de români însetaţi de adevăr şi dreptate, un discurs epocal. În 
urma Războiului Crimeii (1853-1856) Principatele fac un nou mare pas spre Unire, iar ideea 
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naţională cîştigă teren. Dacă ideea unităţii neamului nu era noua - ea apărînd la cronicari, la 
Şcoala Ardeleană, iar dezideratul unităţii politice revenise în forţă la începutul secolului XIX - 
acum se contura şi posibilitatea practică a Unirii. 

Unirea de la 1859 a constituit o mare victorie a Partidei Naţionale, în lupta sa cu inerţia, 
cu elementele retrograde. A fost, în acelaşi timp, o strălucită biruinţă a Doctrinei Naţionale, 
care considera Unirea românilor un Ideal vital. Unirea de la 1859 a fost înfăptuită datorită 
sentimentului ancestral al apartenenţei la acelaşi neam a românilor din Ţările Româneşti, dar 
şi prin abnegaţia unui grup de intelectuali patrioţi, animaţi de puternice sentimente naţionale, 
beneficiind de importante virtuţi diplomatice pentru sensibilizarea şi corecta informare a 
Cancelariilor Europei cu privire la justeţea cauzei românilor. 

Alexandru loan Cuza, beneficiind de sprijinul unor mari personalităţi, dominate de 
aureola lui Mihai Kogălniceanu a domnit cu destule frămîntări, 7 ani, dar a reuşit să rămînă 
de-a pururi în Istoria României şi în sufletul poporului de rînd, pentru care a sacrificat totul, 
inclusiv tronul. După cum afirma tot istoricul Constantin C. Giurescu, “Cuza a fost un mare 
patriot, punînd întotdeauna interesele şi nevoile Ţării mai presus de ale sale, făcînd 
întotdeauna abstracţie de persoana sa. Tot ce era naţional tot ce privea neamul a găsit la el 
înţelegerea cea mai deplină de aceea e natural ca el să se fi gîndit şi la românii din Ardeal şi 
la aceia din Basarabia şi la aceia din Macedonia. Complet dezinteresat, ca mulţi de altfel din 
generaţia lui, Cuza n-a căutat să facă avere cît a fost Domn”. În timpul lui Cuza a început să 
apară pe documentele interne numele Ţării România. Dar, să nu uităm, acest nume se 
revendica de la “Romaniile Populare” de care sînt pline actele şi hărţile Evului Mediu timpuriu 
încă din secolul VII după Christos. O dimensiune programatică a Doctrinei Naţionale pe 
vremea colonelului intrat în istorie ca “Prinţul Unirii” a reprezentat-o preocuparea pentru 
românii de peste hotare. Printr-o diplomaţie curajoasă, în mare parte secretă. Cuza a făcut 
încercări de a readuce la trupul Ţării atît Ardealul, cît şi Basarabia şi Bucovina, şi de a 
reface, la dimensiuni adecvate istoriei şi marginilor noastre etnice, harta vechii Dacii şi harta 
întîiului unificator de Ţară, Mihai Viteazul. 

După abdicarea forţată a lui Cuza, o dată cu instalarea lui Carol de Hohenzollern pe 
tronul României, în mod firesc, au apărut o serie de conflicte între apărătorii Doctrinei 
Naţionale şi susţinătorii noii dinastii. Pentru a fi drepţi pînă la capăt, trebuie să recunoaştem 
că, oricît de dureros a fost regretată îndepărtarea lui Cuza de către liberalii şi conservatorii 
care şi-au dat mîinile în “monstruoasa coaliţie” (atunci s-a folosit această sintagmă pentru 
prima oară) România ar fi putut să aibă parte de o alegere mai nefericită decît s-a dovedit a fi 
cea a lui Carol I. Partida “Naţională, marile interese ale României au fost, în general, servite 
onorabil de Domnitorul şi, ulterior, Regele Carol I, care a respectat promisiunea şi legămîntul 
făcut la 10 mai 1866: “Punînd piciorul pe acest pămînt sfînt, am devenit Român... Cetăţean 
astăzi, mîine, dacă va trebui, soldat, voi împărţi cu voi soarta cea bună, ca şi pe cea rea”. În 
bună măsură propăşirea şi modernizarea României s-au datorat acestui prusac integru şi 
disciplinat. 

Din punctul de vedere al interesului naţional, cîteva momente de maximă importanţă au 
marcat lunga domnie a lui Carol I. Primul a fost Războiul de Independenţă. Proclamată la 9 
mai 1877, cînd prim-ministru era Ion C. Brătianu, Independenţa a fost pecetluită cu sîngele 
vărsat din belşug de Armata Româna, lucru ce i-a conferit valoarea şi legitimitatea maximă 
pe care le poate avea un fapt politic. Perioada care urmează, caracterizată de o dezvoltare 
majoră, după criteriile timpului, a condus nou-proclamatul Regat al României spre o poziţie 
mai importantă în Europa, prin progrese economice şi culturale. 

Un alt moment semnificativ al domniei lui Carol I - unii istorici considerîndu-l punctul de 
apogeu - apare după campania din 1913, de pacificare a Bulgariei, şi obţinerea 
Cadrilaterului, străvechi teritoriu românesc, unde dăinuiesc importante relicve ale simbiozei 
dacoromane, pămînt aflat în componenţa Statului Medieval Ţara Românească încă din 
preajma anului 1380 sub domnia lui Mircea cel Bătrîn. 

 3



Filonul naţional din viaţa politică şi culturală a României a continuat să se dezvolte şi să 
se manifeste şi după instalarea pe tronul României a Principelui Ferdinand, nepot de frate al 
Regelui Carol. Este important de precizat că procesul de cristalizare a conştiinţei naţionale, 
de acumulare a evenimentelor şi stărilor de spirit, a documentelor care, toate, 
fundamentează Doctrina Naţională românească, a continuat tot secolul XIX şi la începutul 
secolului XX, în toate spaţiile geografice locuite de români şi aromâni, fie că ne referim la 
Transilvania, Bucovina, Basarabia sau Peninsula Balcanică. 

În condiţiile unei astfel de evoluţii a sentimentului naţional, în principal, pe baza 
dreptului istoric şi ca efect al patriotismului şi dăruirii celor mai nobile spirite ale civilizaţiei şi 
politicii româneşti, războiul mondial din 1914 găseşte România pregătită pentru pasul de 
maximă importanţă în istoria acestei naţiuni binecuvîntate de Dumnezeu: realizarea 
României Mari şi readucerea tuturor românilor în interiorul graniţelor noastre naturale. 

Decizia participării Ia război, alături de Antanta, a fost extrem de dificilă. Pentru 
adoptarea ei numeroase interese şi concepţii contrare s-au înfruntat atît la lumina zilei cît şi 
în penumbra cabinetelor. În spiritul adevărului istoric, trebuie să relevăm pendularea 
inteligentă a clasei noastre politice către ambii poli ai hegemonismului european, dat fiind 
faptul că tînărul stat nou-creat, România, avea de revendicat teritorii de la ambele tabere, atît 
de la Austro-Ungaria, cît şi de la Rusia ţaristă, în acest sens, e grăitor Protocolul Secret 
semnat la Viena, în octombrie 1883, al Tratatului de Alianţă româno-austro-ungar, la care 
Germania adera în aceeaşi zi. Înţelegînd situaţia epocii la justele ei dimensiuni, actul 
respectiv ne apare ca o expresie a lucidităţii clasei politice româneşti faţă de primejdia 
panslavismului în expansiune. Cel puţin din punctul de vedere al înzestrării Armatei Române 
cu armamentul Krupp, deosebit de puternic şi performant, alianţa cu Germania lui Bismarck 
a constituit un element pozitiv. Ulterior, în condiţiile nou-create ale configuraţiei geo-politice 
de la începutul secolului XX şi pe fondul agravării inumane a tratamentului la care erau 
supuşi milioane de români sub jugul de fier al dualismului austro-ungar, voinţa populară a 
impus alte alianţe. A avut cîştig de cauză, spre cinstea şi onoarea oamenilor politici români, 
curentul care avea în vedere, în primul rînd, uriaşul interes naţional al Marii Uniri. A fost apoi 
meritul Regelui Ferdinand că a înţeles dorinţa arzătoare a poporului român de a dezrobi 
Ardealul. Marele om politic Ionel I. C. Brătianu a avut clarviziunea şi capacitatea de a încheia 
un tratat secret cu Antanta, pentru a se asigura că la încheierea păcii România va putea 
dobîndi Ardealul, Bucovina şi Banatul. 

Dramatismul cu totul excepţional al primului război mondial, în condiţiile prăbuşirii 
frontului de răsărit şi ale abandonării României de către unii aliaţi, a impus scoaterea de pe 
panoplia arsenalului politico-diplomatic a unor noi şi eficiente arme ale byzantinismului, care 
şi-a pus amprenta pe supravieţuirea popoarelor mici, aflate la răspîntia mai multor imperii. 
Astfel, sub o guvernare de orientare conservatoare şi progermană, într-o Ţară aflată pe 
jumătate sub o vremelnică ocupaţie, am reuşit Unirea Basarabiei cu România. Măiestria 
clasei noastre politice s-a desfăşurat, pe tot parcursul acelui an extraordinar de complex, în 
toată splendoarea ei. Aceasta a fost, este şi va rămîne “politica instinctului naţional”, după o 
formulare memorabilă a lui Take lonescu, care constă în pragmatism maxim, cu riscuri 
minime, pentru supravieţuirea, libertatea şi propăşirea Ţării. “Altfel - vorba poetului George 
Bacovia - e greu pe pămînt...” 

Ca întotdeauna în istoria Ţării, şi această realizare, Marea Unire, a fost rezultatul unor 
imense eforturi şi al unor tragice pierderi omeneşti. Sentimentul naţional şi-a găsit însă, după 
încheierea Marelui Război, deplina reflectare în atingerea Idealului Naţional. Geniul poporului 
român a produs mari creatori, ajunşi pe culmea popularităţii şi la maxima capacitate de 
expresie a spiritului şi sufletului naţional românesc. Scriu acum şi publică Liviu Rebreanu, 
Aron Cotruş, P.P. Negulescu, Mateiu Caragiale, Tudor Muşatescu, Ionel Teodoreanu, Cezar 
Petrescu şi Camil Petrescu, Tudor Arghezi, Lucian Blaga, Vasile Voiculescu, Ion Pillat, Al. 
Philippide, Mihail Sadoveanu, Nichifor Crainic, Radu Gyr, Nae Ionescu, George Călinescu 
(autorul capitolului “Specificul Naţional” din monumentala sa “Istorie a literaturii române...”), 
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compune şi interpretează muzică profund românească George Enescu, sculptează 
inconfundabilul Constantin Brâncusi. Tot în această epocă îşi desăvîrşesc creaţiile istoricii 
Nicolae lorga şi Vasile Pârvan, iar Lucian Blaga dăruieşte Ţării şi lumii întregi capodopera 
“Spaţiul Mioritic”. Pe fondul acestei înfloriri a spiritului românesc, tînărul istoric Gheorghe 
Brătianu (fiul unuia dintre artizanii Marii Uniri, Ionel I.C. Brătianu) publică lucrarea cu titlul 
grăitor “O enigmă şi un miracol: Poporul Român”, Dar, poate că nicăieri nu se reflectă mai 
viu şi mai convingător perenitatea românismului decît în făurirea unei bijuterii unice în lume: 
Muzeul Satului din Bucureşti, expresie miniaturală a matricei noastre naţionale. 

Perioada de afirmare economică şi culturală se vede însă curînd periclitată, din nou, de 
evoluţia politică a Europei, în noul context european, inclusiv Doctrina Naţională este 
deturnată pe direcţii străine, în general, de spiritul nostru, fapt care conduce la apropierea 
naţionalismului românesc de doctrinele extremiste din Italia şi Germania. 

Doctrina Naţională Română este acuzată, totuşi, în mod greşit, ca fiind esenţial 
influenţată de naţional-socialismul german şi de fascismul italian. Tendinţe şi impulsuri 
străine spiritului românesc (violenţa, ura de rasă, intoleranţa, şovinismul) au fost apropiate 
forţat de spiritul naţional, spre o mezalianţă nocivă, dar ele n-au fost şi nu puteau fi 
reprezentative, în concepţia noastră, a Partidului România Mare. Începînd cu deceniul patru 
al secolului XX, Doctrina Naţională, adevărata Doctrină Naţională trebuie să fie separată de 
doctrina de extremă dreaptă, cu manifestări violente, iraţionale, de factură teroristă. 
Generoasele calităţi ale naţiunii române şi marile sale aspiraţii, categorii reflectate în 
Doctrina Naţională, nu au avut niciodată ca suport sau motivaţie ura împotriva altor popoare, 
pentru simplul motiv că poporul român este singurul popor din lume care s-a născut creştin - 
ori creştinismul urăşte violenţa şi propovăduieşte dragostea. 

 
POLITICA NAŢIONALĂ ÎN A DOUA JUMĂTATE A SECOLULUI XX 

 
Jocul intereselor politice din preajma celui de al II-lea război mondial şi războiul însuşi 

au dat lovituri năprasnice realizărilor Direcţiei Naţionale. Rînd pe rînd, sînt smulse din trupul 
Ţării teritorii aflate în aproape toate punctele cardinale - Ardealul de Nord-Vest, Basarabia şi 
Cadrilaterul. Sentimentul naţional, ca întotdeauna în perioade de restrişte, renaşte în forma 
sa cea mai pură, exprimîndu-se îndeosebi prin devotamentul şi spiritul de sacrificiu al 
soldaţilor români în lupta lor, sub comanda bravului oştean Ion Antonescu (participant activ şi 
la Războiul pentru întregirea Neamului, 1916-1918), împotriva colosului comunist de la 
răsărit - U.R.S.S. Ulterior, aceiaşi soldaţi, sub altă comandă, luptă pentru dezrobirea 
Ardealului de Nord-Vest, a Ungariei şi Austriei. Jocul politic al marilor puteri funcţionează din 
nou în detrimentul României, care nu este admisă, la masa învingătorilor, cu drepturile 
depline pe care i le-ar fi conferit calitatea de cobeligerant, justificată de marile sacrificii ale 
Armatei Române şi ale Ţării. 

Trădată în cîteva întîlniri majore ale marilor puteri, România se vede practic, ocupată de 
U.R.S.S., pierzînd din nou Basarabia şi, pentru prima dată, Bucovina de Nord. În aceste 
condiţii extrem de grele, supuşi unei ideologii străine spiritului lor, românii au ţinut sus 
flamura sentimentului naţional. Acţionînd în conformitate cu Doctrina Naţională, unii oameni 
politici, chiar tributari, prin vocaţie, ideologiei comuniste, nu au uitat, asemenea lui Lucreţiu 
Pătrăşcanu, că ei sînt “mai întîi români şi apoi comunişti”. 

În sufletul Neamului Românesc dăinuie, aidoma unor răni dureroase, care se vor 
cicatriza foarte greu de-a lungul deceniilor, crimele comise împotriva a sute de mii de oameni 
de valoare, care au suferit sau au murit în temniţele regimului stalinist de ocupaţie, în pofida 
directivelor Kominternului, cu riscuri considerabile, un nucleu de politicieni şi militari români 
au acţionat efectiv pentru degajarea României din strînsoarea U.R.S.S. Rînd pe rînd, se 
obţin realizări practice care au entuziasmat omenirea, - cum a fost retragerea trupelor 
sovietice de pe teritoriul Ţării în 1958, dar şi schisme ideologice, prin care se aşeza Interesul 
Naţional înaintea unor abordări “internaţionaliste”. Mai întîi sub oblăduirea lui Gheorghiu-Dej, 
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mai apoi sub conducerea lui Nicolae Ceauşescu, se creează premisele pentru renaşterea 
Doctrinei Naţionale, România fiind, după Iugoslavia, prima Ţară din lagărul socialist care s-a 
eliberat de jugul sovietic şi şi-a recucerit Independenţa politică, diplomatică, economică şi de 
acţiune pe multiple planuri. 

Noi considerăm că respingerea planului sovietic Valev, stabilirea de legături diplomatice 
cu R. F. a Germaniei, păstrarea relaţiilor diplomatice cu Israelul, în 1967, refuzul de a 
participa la invadarea Cehoslovaciei, în august 1968, şi denunţarea internaţională a acestei 
samavolnicii, menţinerea şi amplificarea legăturilor cu Occidentul, angrenarea în procesul de 
pace din Orientul Apropiat, Camp David, participarea la Olimpiada de la Los Angeles, 
sfidîndu-se restricţiile şi ameninţările imperiului sovietic aflat la apogeu, reprezintă decizii 
politice juste, în spiritul Doctrinei Naţionale şi că, pentru aceste decizii, conducătorii 
României din perioadele respective trebuie să aibă, chiar postum, un “bene-merenti” de la 
naţie, însăşi “dictatura de dezvoltare” va rămîne în anale ca o etapă cu mai multe dimensiuni 
pozitive, decît reprobabile. 

În condiţiile interne şi externe nou-create după “anul de foc” 1989, ale schimbărilor geo-
politice, în general, dar mai ales ca urmare a dezintegrării U.R.S.S., forţele naţionale 
sănătoase ale României au cunoscut un cadru de manifestare deosebit de spectaculos. Pe 
de o parte, spiritul nou, descătuşat, al vremurilor actuale a oferit posibilităţile şi pîrghiile 
legislative de afirmare a unor partide, organizaţii, fundaţii şi publicaţii naţionale. Pe de altă 
parte, s-a cristalizat rapid o Reacţiune agresivă şi eterogenă, formată din foşti dogmatici 
stalinişti, foşti promotori ai fascismului sau urmaşii acestora, alianţa extranatur, în care au 
intrat şi rămăşiţe anacronice ale monarhiei - un amalgam confuz şi cosmopolit, bine 
orchestrat din umbră, de unele servicii străine. Nu-i de mirare că, în loc să asistăm la o 
adevărată descătuşare a “energiilor naţionale”, pe care o visa Vasile Pârvan la începutul 
secolului XX, astăzi, la sfîrşitul acestui secol, societatea românească e zguduită de convulsii 
riscante şi de tentativele unora de a culpabiliza şi atrofia sentimentul mîndriei naţionale, ba 
chiar, mai mult decît atît, de încercările unor forţe stihinice de a dezmembra teritoriul 
României. Asemenea perioade au mai existat de-a lungul istoriei noastre, dar astăzi este 
pentru prima oară cînd încercările de anihilare a Naţionalismului sînt patronate şi plătite pe 
faţă de unele centre de presiune internaţionale. Într-o asemenea încleştare, Doctrina 
Naţională îşi poate proba vitalitatea şi, cu siguranţă, ea va ieşi învingătoare. 

Cu spiritul său profetic, Dascălul Naţional Nicolae lorga a trasat jaloanele 
Naţionalismului luminat care e menit să coordoneze viaţa şi munca generaţiilor de români: 
“Eu cred că a venit timpul să ne emancipăm de controlul şi frica Europei. Eu cred că a venit 
timpul să facem aici, la noi, politica noastră naţională, să întrebuinţăm în viaţa noastră numai 
elemente naţionale”. Noi avem convingerea că naţionalismul luminat nu e incompatibil cu 
democraţia. Dimpotrivă, ele se pot sprijini şi se pot pune în valoare reciproc. Marele ziarist 
transilvănean George Bariţ, care mărturisea că scrie cu călimara în dreapta şi cu Codul 
Penal în stînga, dădea, acum mai bine de 100 de ani o definiţie Naţionalismului, valabilă şi 
astăzi, şi întotdeauna: “Naţionalismul înseamnă îngrijirea în prezent ca viitorul naţiunii tale să 
nu fie primejduit”. Sau, vorba lui Eminescu: “Sîntem români şi punctum!”. Pentru aceia care 
vînează pete în soare şi strîmbă din nas la tot ce e românesc, vom apela, în mod natural, la 
orice dicţionar al limbii: dacă Patriotism înseamnă a-ţi iubi Patria, Naţionalism înseamnă a-ţi 
iubi Naţia. Nu altfel au trăit, trăiesc şi vor mai trăi, în spaţiile lor străvechi, şi alte popoare 
mîndre, ca francezii, englezii, irlandezii, italienii, spaniolii, nemţii, chinezii, japonezii, naţii 
cărora nu mai îndrăzneşte nimeni să le răscroiască Istoria şi să le mai dicteze cum să-şi 
ducă existenţa. 

 
BAZELE DOCTRINEI NAŢIONALE A PARTIDULUI ROMÂNIA MARE 

 
În conformitate cu obiectivele pe care şi le-a propus încă de la înfiinţarea sa, în anul 

1991, şi pe care le-a urmărit permanent Partidul România Mare intenţionează să 

 6



cucerească, pe căile oferite de democraţie, puterea politică necesară pentru a guverna Ţara. 
Caracteristicile esenţiale ale acţiunii politice a Partidului România Mare decurg din dragostea 
neţărmurită faţă de Patrie şi naţiunea română a întemeietorilor partidului, a tuturor membrilor 
şi simpatizanţilor săi. În consecinţă, acţiunea politică a Partidului România Mare va fi 
destinată permanent reconstrucţiei naţionale şi sociale, descurajării tendinţelor - considerate 
de noi extrem de primejdioase de slăbire a autorităţii statului democratic, de subminare a 
bazelor economice, sociale, morale, educaţionale ale naţiunii române, prin proliferarea 
dispreţului fără limite faţă de iniţiativa şi munca cinstită, faţă de talentul şi spiritul creativ, care 
singure, trebuie să poată justifica bunăstarea într-o societate bine rînduită şi condusă. Noi 
credem cu fermitate în comentariul marelui sociolog român Dimitrie Gusti care, în 1922, 
afirma că “Un partid de ordine şi de autoritate poate fi şi un partid de libertate.” 

Partidul România Mare concepe “reconstrucţia naţională” ca un proces care trebuie să 
vizeze, în mod ideal, refacerea României Mari, respectiv readucerea Ia sînul Patriei a tuturor 
teritoriilor istorice româneşti răpite în mod samavolnic. Adevărul că România are de 
recăpătat teritorii etern româneşti, care au fost răpite în urma Pactului Ribbcntrop-Molotov, 
între nazişti şi bolşevici, este unul dintre motivele pentru care Naţionalismul Luminat trebuie 
să mai aibă, încă vreme îndelungată, dreptul de cetăţenie la poporul nostru. Pentru 
apropierea de acest ideal, Partidul România Mare are în vedere folosirea exclusivă a 
procedeelor democratice, a normelor de drept internaţional, a acţiunii politico-diplomatice 
sistematice, perseverente, documentate, fundamentate pe o perfectă cunoaştere a istoriei 
Patriei, şi a umanităţii, în acţiunea sa pentru atingerea idealului României Mari, partidul 
nostru va proceda pornind de la realitatea evidentă că unirea tuturor românilor se va putea 
realiza numai în condiţiile unei evoluţii social economice interne favorabile, Ia care situaţia 
României, marile calităţi ale neamului nostru ne dau dreptul să aspirăm. Deviza Partidului 
România Mare - “Unire în Belşug”, este mult mai mult decît o simplă lozincă, este conştiinţa 
fermă a datoriei unui partid, este expresia sintetică a unui program politic. Preconizată, de 
noi, a se înfăptui o dată pentru totdeauna, “Unirea cea Mare” trebuie, în concepţia noastră, 
pregătită cu asiduitate şi în plan cultural, nu numai în plan economic, cu înţelepciune şi tact, 
cu profunda înţelegere a mutaţiilor pe care decenii de asuprire, de deznaţionalizare, le-au 
produs asupra comunităţilor de etnici români aflate în prezent în afara graniţelor Ţării. 

Partidul România Mare a identificat importanţa forţei de atracţie pe care o viaţă 
normală, ordonată, corectă, sub protecţia legii, o viaţă senină, într-o ambianţă politico-
economică şi culturală destinsă, o poate avea pentru românii din afara graniţelor, în care 
dăinuie dragostea de neam şi care au nostalgia vetrei străbune. 

 
DOCTRINA NAŢIONALĂ - DIRECŢIILE PRACTICE DE MANIFESTARE 

 
Pornind de la însuşirea concepţiei conform căreia între realitatea socială prezentă 

(înfăptuită) şi realitatea socială viitoare (ideală) se desfăşoară procesul de transformare a 
societăţii în conformitate cu idealul etic, Partidul România Mare şi-a proiectat acţiunea 
politică pentru realizarea unui progres multilateral, a unei democraţii avansate, care să se 
armonizeze cu ansamblul celorlalte Ţări ale lumii, toate acestea în interesul Ţării şi al 
Naţiunii. 

Avînd în vedere faptul că doctrina politică este, în fond, ansamblul de noţiuni care 
serveşte drept îndrumar pentru organizarea forţelor partidului şi stabilirea programului său, şi 
doctrina Partidului România Mare va conduce la transpunerea corectă a ideilor şi concepţiilor 
noastre politice, în politica internă şi în politica externă, pe care le vom promova în procesul 
de guvernare. 

Astfel, în conceperea Programului nostru, care conţine un mic sistem sociologic şi un 
mare tratat etic, se are în vedere complexul de factori care defineşte societatea românească, 
pentru că societatea se exprimă fenomenologic printr-o mulţime de activităţi economice, 
juridice, politice, religioase, artistice. Partidul România Mare îşi propune ca prin Doctrina 
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Naţională, să acţioneze ca un catalizator pentru derularea unui program activ de solidaritatea 
naţională. Acest program trebuie să fie expresia voinţei naţionale. 

 
POLITICA INTERNĂ 

 
Vizînd transformarea societăţii într-o societate a prosperităţii şi echilibrului social, într-

un stat de drept, Partidul România Mare evidenţiază situaţia particulară a naţiunii române, 
formată într-una din vetrele imemoriale ale civilizaţiei europene. Recunoscînd necesitatea de 
a se respecta toate preceptele statului de drept în legătură cu protecţia tuturor cetăţenilor 
Partidul România Mare subliniază necesitatea de a se recunoaşte şi combate nocivitatea 
oricăror discriminări. Noi susţinem că toţi cetăţenii români trebuie să fie egali în faţa legii şi 
nimic nu trebuie să confere privilegii unor minorităţi. În concepţia noastră, toţi cetăţenii Ţării 
sînt datori să o apere, să o respecte şi să contribuie la propăşirea sa. Loialitatea faţă de 
România trebuie să fie sacră. 

Pentru obţinerea unei adevărate justiţii sociale, în concepţia noastră, guvernanţii Ţării 
trebuie să trateze cu mare atenţie realizarea unui contract social care să asigure o justă 
distribuire a bogăţiei naţiunii, o efectivă protecţie socială. Respectînd principiul proprietăţii şi 
legile economiei de piaţă. Partidul România Mare are în vedere promovarea unor măsuri 
eficiente de protecţie a producţiei naţionale, atît pe piaţa internă, cît şi în confruntarea 
produselor româneşti în competiţia internaţională. Protecţia producţiei naţionale va avea în 
vedere baza materială, forţa de muncă şi producţia însăşi, dar şi ocrotirea mărfurilor 
româneşti în raport cu cele străine, prin utilizarea tuturor pîrghiilor care stau la dispoziţia 
statului. 

Partidul România Mare îşi propune să determine o concepţie corectă despre corelaţia 
dintre munca şi statutul social al cetăţeanului, repunînd munca, talentul şi iniţiativa pe primul 
loc în preocuparea naţiunii române, ca determinante ale bunăstării membrilor societăţii. 
“Boala de care suferă societatea românească este lipsa de caractere” - afirma, cu mîhnire, 
Nicolae lorga, dar o asemenea anomalie trebuie să ia sfîrşit. 

Nemunca, mijloacele ilicite de acumulare a valorilor, corupţia, criminalitatea economică 
trebuie să fie pedepsite şi discreditate ferm în faţa societăţii, prin metode educative 
adecvate, de reinstaurare a unei moralităţi asumate în mod unanim. 

Partidul România Mare acordă, totodată, o mare atenţie făuririi civilizaţiei săteşti 
moderne - dat fiind faptul, printre altele, că satul este leagănul naţiunii române şi peste 50% 
din cetăţenii Ţării trăiesc la ţară. Civilizaţia sătească are în România cel mai profund caracter 
naţional. În civilizaţia sătească se regăsesc cele mai mari realizări ale geniului românesc, 
creaţii muzicale, literare, de artă plastică, creaţii tehnice ingenioase, care nu încetează să 
surprindă şi să entuziasmeze omenirea. Din civilizaţia satului românesc şi-au tras izvoarele 
artişti şi savanţi cu care astăzi se mîndresc şi alte culturi, ca fiind ai lor. 

Partidul România Mare apreciază că strategia pentru înflorirea civilizaţiei săteşti trebuie 
să constituie o prioritate incontestabilă a Doctrinei Naţionale. Mai ales în condiţiile acestui 
sfîrşit de secol şi mileniu, în care grija pentru ridicarea culturală a mediului rural a încetat să 
mai preocupe majoritatea forţelor politice ale Ţării, iar dominanta pentru satele României 
este, din păcate, pe toate planurile, cuvîntul “mizerie”. Atîta vreme cît pentru români muzica 
naţională se identifică, în mare măsură, cu muzica ţărănească, portul naţional cu cel 
ţărănesc, creaţia literară naţională cu balada Mioriţa, nici o forţă care se pretinde a fi 
naţională nu are dreptul să neglijeze civilizaţia sătească. Partidul România Mare îşi propune 
ca, în procesul de guvernare a Ţării, să determine o judicioasă angrenare a satului în 
circuitul de valori materiale şi spirituale din Ţară, pornind de la ideea că trebuie să se evite 
involuţia ţărănimii române, că trebuie să se aloce mai mult din resursele naţionale pentru 
protecţia socială şi culturală a satului. Şcoala sătească şi Căminul cultural trebuie să fie şi pe 
viitor, alături de Biserica străbună, focare de cultură, de iradiere a spiritului patriotic naţional, 
izvoare de valori umane. În pofida convingerilor unor spirite elitiste, străine de neamul nostru, 
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de durerile şi aspiraţiile sale, vigoarea naţiei rezidă încă, în mare măsură, în filonul curat, 
nealterat, al ţărănimii româneşti. 

Modern şi pragmatic, Partidul România Mare nu se va cantona niciodată într-un 
paseism idealist, dimpotrivă, el susţine necesitatea introducerii tehnologiilor de producţie 
agricolă avansate, a acordării de sprijin concret, în primul rînd financiar, pentru consolidarea 
gospodăriei agricole ţărăneşti, a fermei rentabile, a folosirii integrale şi intensive a fondului 
funciar al Ţării. Partidul va acţiona, totodată, pentru păstrarea tehnologiilor tradiţionale ale 
gospodăriei ţărăneşti, pentru organizarea şi menţinerea unor muzee locale, pentru 
înregistrarea în sisteme multimedia a creaţiilor artistice ţărăneşti, a arhitecturii specifice. 

Conştient de rolul politicii financiare şi fiscale în dezvoltarea întregii societăţii bazate pe 
economia socială de piaţă, Partidul România Mare va lua în consideraţie, cu toată atenţia, 
acumulările de date specifice provenind din Ţările cu mare experienţă în domeniul financiar 
bancar, procedînd însă cu discernămînt în angajarea de credite, respingînd îndatorarea 
inutilă a Ţării. Este o datorie patriotică, de primă urgenţă, ca populaţia să fie informată 
sistematic cu privire la gestionarea şi utilizarea împrumuturilor externe. 

În cadrul Doctrinei Naţionale, Partidul România Mare pune înaintea oricărei raţiuni 
politicianiste sau oportuniste, adevăratul Interes Naţional, cel care aduce beneficii Ţării în 
perspectivă, evitîndu-se ipotecarea resurselor materiale şi umane pe termen lung şi 
transferarea responsabilităţilor şi eforturilor către generaţiile viitoare. 

În doctrina Naţională a Partidul România Mare, un loc important îl deţine grija pentru o 
protecţie socială eficientă, fără de care populaţia Ţării este atacată în însăşi fibra sa 
biologică. Prin toate mijloacele care îi vor sta la dispoziţie, în timpul guvernării, sau pe care şi 
le va crea, Partidul va rezolva în mod optim, în temeiul moralei creştine, problema copiilor 
străzii, a cerşetorilor, a semenilor fără adăpost, pentru că această problemă este o pată pe 
obrazul Naţiunii, şi o guvernare va fi veşnic condamnată de istorie dacă nu se va apleca 
asupra dezmoşteniţilor soartei. Ţinînd cont de faptul că demnitatea naţională a fost afectată 
în cea mai mare măsură de popularizarea în exterior cu obstinaţie, a imaginii dezolante a 
săracilor noştri. Partidul România Mare va utiliza toate fondurile disponibilizate sau realizate 
prin confiscarea marilor averi obţinute fraudulos, pentru crearea bazei materiale de susţinere 
a copiilor şi bătrînilor nevoiaşi, a tuturor cetăţenilor lipsiţi de resurse, în paralel cu măsurile 
de urgenţă, se vor pune în aplicare măsurile strategice, capabile să lichideze într-o manieră 
civilizată şi umană problema pînă la sfîrşitul acestui secol. Îngrijindu-ne de bătrîni - ne 
respectăm trecutul. Îngrijindu-ne de copii - ne asigurăm viitorul. 

 
POLITICA EXTERNĂ 

 
În problematica deosebit de complexă a relaţiilor internaţionale ale Ţării, Doctrina 

Naţională a Partidului România Mare porneşte de la realitatea incontestabilă că Ţara noastră 
este o componentă a lumii contemporane, în care trebuie să joace un rol pozitiv şi activ. În 
acelaşi timp, noi concepem totalitatea raporturilor noastre prin prisma aceluiaşi etern Interes 
Naţional. Această chestiune reprezintă Steaua Polară a Doctrinei Naţionale. Dată fiind 
concepţia noastră conform căreia Naţiunea, departe de a-şi fi epuizat resursele de progres şi 
de a-şi fi terminat rolul istoric, îşi va pune şi în viitor amprenta asupra configuraţiei politico-
geografice a Umanităţii, Partidul România Mare va susţine şi în continuare necesitatea 
existenţei statelor naţionale, opunîndu-se argumentat unor teorii ireale despre “spiri-
tualizarea” sau “transparenţa” graniţelor, sau despre “Europa regiunilor”. 

Faţă de procesul de integrare a României în structurile Euro-Atlantice, Doctrina 
Naţională a Partidului România Mare se pronunţă favorabil. Noi vom milita activ împotriva 
tuturor forţelor care încearcă să izoleze România de concertul mondial de valori, în care i-a 
fost locul dintotdeauna. Pentru eficienţa acestei integrări, care se cere a fi înţeleasă şi 
asumată de milioane de români, solicităm respectarea de către organismele internaţionale a 
demnităţii şi tradiţiilor poporului nostru, deziderat fără de care chiar fundamentele 
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democraţiei moderne pot fi periclitate. Pe deplin conştienţi de costurile unei asemenea 
integrări, ne exprimăm convingerea că ea nu va afecta negativ unitatea naţională şi nivelul 
de trai al populaţiei României, dimpotrivă, va reprezenta un factor de progres. Noi pornim de 
la premisa absolut realistă că în aceeaşi măsură în care România are nevoie de structurile 
euroatlantice, pentru garantarea securităţii sale, şi aceste structuri au nevoie de România, 
datorită poziţiei geo-strategice exemplare şi a puternicului potenţial, uman şi material. În 
spiritul acestor adevăruri, conducerea Partidului România Mare a semnat Documentul de la 
Snagov, în iunie 1995, pe care şi-I asumă în continuare. Aşadar, nu vom accepta să fim 
trataţi ca o Ţară de categoria a doua, ci ca o Ţară cu drepturi şi îndatoriri egale. 

 
ÎNVĂŢĂMÎNTUL ŞI POLITICA CULTURAL-ŞTIINŢIFICĂ 

 
Partidul România Mare concepe domeniile învăţămîntului şi culturii ca fiind de cea mai 

mare importanţă pentru viitorul unei naţiuni. Noi considerăm că educaţia patriotică, în spirit 
naţional, trebuie să înceapă de la cele mai fragede vîrste, că această educaţie trebuie să 
cuprindă necondiţionat Cultul Patriei, promovarea valorilor naţionale, cunoaşterea istoriei, 
formarea caracterelor şi a personalităţilor în spiritul cinstei şi al muncii. Partidul România 
Mare apreciază că educaţia în conformitate cu respectul pentru valorile universale, pentru 
creaţiile altor popoare, trebuie să completeze educaţia de bază, în spirit naţional. Mîndria de 
a fi român, de a face parte dintr-un popor atît de talentat şi plin de calităţi, conştiinţa 
necesităţii de a se edifica un viitor fericit şi prosper naţiunii române, trebuie, în mod necesar, 
să fie induse tinerei generaţii şi ocrotite ca nişte plante rare. 

Partidul România Mare înţelege cultura ca pe un domeniu extrem de important de 
manifestare a personalităţii umane, o activitate care pune în valoare cele mai reuşite 
exemplare ale umanităţii, pentru înfrumuseţarea vieţii în familie şi în colectivitate, în ceea ce-i 
priveşte pe români, calităţile native trebuie să găsească condiţii materiale pe măsura geniului 
poporului, iar condiţiile materiale şi organizatorice asigurate trebuie să preîntîmpine, pe de o 
parte emigrarea marilor valori, pe de alta degradarea artei şi culturii autentic româneşti, prin 
manifestări decadente şi poluarea folclorului. 

Strîns legată de rezultatele procesului educaţional, activitatea ştiinţifică, în optica 
Partidului România Mare, trebuia să se bucure de o atenţie majoră, pornindu-se de la 
realitatea că naţiunile - deci şi naţiunea română - progresează în special datorită 
descoperirilor ştiinţifice şi a noilor tehnologii. În epoca actuală, dacă nu vom participa cu 
fruntea sus, cu aplomb şi cu drepturi egale la “războiul informaţional”, riscăm să rămînem în 
urmă faţă de imperativele progresului. 

Partidul România Mare, prin Doctrina Naţionala, va acţiona ca pe viitor să fie exclusă 
apariţia unor situaţii în care priorităţi mondiale româneşti în domeniul ştiinţific să fie 
batjocorite sau ignorate la noi în Ţară, ori însuşite de sistemele posesive ale altor ţări, cum s-
a întîmplat în trecut cu Ştefan Odobleja, care a formulat principiile ciberneticii, cu dr. Nicolae 
Paulescu, descoperitorul insulinei, sau cu fizicianul Ştefan Procopiu, descoperitorul 
magnetronului, invenţii şi descoperiri pentru care alţi cercetători au primit Premiul Nobel. 

A venit timpul ca geniul nativ al poporului român să lucreze plenar, cu maximă eficienţă 
pentru propăşirea Ţării noastre - numai astfel vom fi respectaţi în lumea largă. Pentru că 
“migraţia popoarelor”, încheiată ca proces istoric acum aproape 1.000 de ani, nu trebuie să 
fie înlocuită cu “migraţia valorilor”. 

 
ARMATA ŞI SIGURANŢA NAŢIONALĂ 

 
Partidul România Mare concepe Armata şi structurile speciale de apărare naţională 

drept domenii esenţiale pentru existenţa României ca stat suveran şi independent. Doctrina 
Naţională a partidului nostru susţine că Armata Ţării şi structurile speciale de apărare 
naţională sînt formaţiuni care aparţin naţiunii, că ele sînt în serviciul Ţării, că au datoria sfîntă 
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să protejeze necondiţionat, la ordin, teritoriul, patrimoniul naţional, viaţa şi liniştea locuitorilor 
întregii Ţări. Pentru aceste structuri nu poate exista raţiune externă superioară care să le 
oprească din executarea ordinelor. Doctrina Militară a României trebuie să exprime pe mai 
departe dragostea de Ţară, devotamentul neţărmurit faţă de popor şi cultul glorioaselor fapte 
ale Armatei de-a lungul istoriei. Nici o raţiune politică sau diplomatică nu poate transforma 
glorioasa noastră Oştire într-o armată de mercenari. 

 
CONCLUZII 

 
Doctrina Naţională vine din istorie şi merge în istorie. Ea reprezintă cu mult mai mult 

decît fiecare doctrină considerată clasică: liberală, conservatoare, creştin-democrată, social-
democrată, corporatistă şi altele. Ea poate trăi şi fără ele, dar ele nu pot fi viabile, la 
populaţie, dacă nu au şi elemente ale Doctrinei Naţionale. 

Spre deosebire de toate celelalte doctrine, Doctrina Naţională e inconfundabilă şi poate 
fi recunoscută cu uşurinţă. Ea nu poate trece drept altceva decît ceea ce este cu adevărat. 
Într-o lume în continuă prefacere, de la începutul secolului XX şi pînă acum, la sfîrşitul lui, 
perioada zbuciumată în care s-au confruntat, s-au compromis, s-au năruit şi au fost uitate 
atîtea programe şi ideologii - Doctrina Naţională nu numai că a supravieţuit, dar a ieşit 
întărită şi proaspătă, aşa cum sunt înseşi popoarele care au o misiune pe pămînt. Pentru că 
ea este, vorba lui Nicolae lorga, “mîntuitoare”, în materie de teorie politică, Doctrina 
Naţională e Alfa şi Omega, e refugiul tuturor mulţimilor care cred cu tărie că Patriile nu pot şi 
nu trebuie să fie şterse de pe hartă. Vom fi universali exact în măsura în care sîntem români. 
Aproape în mod involuntar, făuritorii şi votanţii Constituţiei României, din 1991, au inclus în 
legea Fundamentală a Ţării însăşi esenţa sau rădăcina Doctrinei Naţionale - e vorba despre 
Articolul 1: “România este stat naţional, suveran şi independent, unitar şi indivizibil”. Doctrina 
Naţională este fundamentată pe principiile moralei creştine, ale Decalogului biblic şi, ca 
atare, respinge orice expresie sau manifestare de intoleranţă, xenofobie, şovinism, 
segregaţionism, izolaţionism şi extremism. Fiind o oglindă teoretică a naţiunii, ea nu poate fi 
altfel decît e însăşi Naţiunea: generoasă, creativă, vitală. Cine se teme de Doctrina 
Naţională? Numai acea Reacţiune veche de cînd lumea, care unelteşte la jefuirea, vlăguirea 
şi dispariţia neamurilor. “Ţineţi cu poporul, toţi, ca să nu vă rătăciţi!” - grăia tribunul Simion 
Bărnuţiu, în anul crucial 1848, din mănunchiul căruia se desfac razele României Mari. Prin 
însăşi longevitatea sa multiseculară, Doctrina Naţională veştejeşte ipocrizia şi spiritul îngust, 
limitat, al atîtor aventuriei politici, care pun interesul personal sau de grup mai presus de 
interesul obştesc. Eroarea cea mai mare a majorităţii politicienilor, de Ia noi, şi de aiurea, 
este aceea că ei cred că sînt predestinaţi să lumineze poporul, cînd în realitate toţi sîntem 
datori să învăţăm de la popor, zi de zi, bunul simţ, măsura în lucruri, înţelepciunea, cinstea 
primordială, devotamentul total faţă de tot ce e nobil şi frumos. Are Poporul Român o misiune 
pe lume, ori el a fost creat de Dumnezeu întîmplător? Răspunsul îl poate da numai Doctrina 
Naţională: da sîntem un Popor Mesianic (însărcinat cu o menire) iar misiunea noastră este 
aceea de a reprezenta o punte vie la marea răspîntie a drumurilor Nord-Sud, Est-Vest, 
pentru edificarea unei lumi a Păcii, Concordiei şi Bucuriei de a trăi. 
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