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Interviu imaginar cu dl Mihai Eminescu – despre problemele de azi  

(Mihai Eminescu mereu actual) – II –  
  

Întrebare: Dl Mihai Eminescu, credeŃi că România şi-a îmbunătăŃit sensibil imaginea externă şi 
că inspiră străinătăŃii încredere în solvabilitatea statului român? 

Răspuns: „Dar creditul statului e sus, ni se zice. Să nu se uite cumcă încă aveŃi ce vinde. Mai sînt de 
vîndut trupurile de moşii ale statului, mai e de vîndut dreptul de-a le cumpăra; mai sînt de vîndut încă multe 
din România din cîte strămoşii au păstrat. Şi, daca ne veŃi întreba care e împrejurarea ce inspiră străinătăŃii 
încredere în solvabilitatea statului român, vă vom spune asemenea care e. Din ce în ce elementele naŃionale 
sînt substituite prin cele străine; siguranŃa că România devine un simplu nume pentru a însemna colonii din 
centrul Europei lîngă Dunăre, siguranŃa că poporul nostru nu mai e în stare de-a-şi recîştiga vreodată 
pămîntul patriei sale din mîini străine, pe această siguranŃă că viitorul e al lor în această Ńară, ei creditează 
guvernului”. (Mihai Eminescu, În numărul său din urmă…, Timpul, 1 decembrie 1882, în Opere, vol. XIII, 
EdiŃie critică întemeiată de Perpessicius, Editura Academiei Române, Bucureşti, 1985, pag. 232) 

Întrebare: CredeŃi că se vinde uşor pămîntul României. 
Răspuns: „Matei Basarab răscumpăra cu bani din visterie pămînturi încăpute pe mîini străine; astăzi 

trei din patru părŃi ale acestor pămînturi sînt în asemenea mîini. Se înŃelege că cu pămîntul trec drepturile 
publice, cu acestea Parlamentul, cu Parlamentul puterea”.  (Mihai Eminescu, De îmbunătăŃiri rele…, Timpul, 
3 decembrie 1882, în Opere, vol. XIII, pag. 234) 

Întrebare: PuteŃi să dezvoltaŃi? 
Răspuns: „Posibilitatea dată unor nulităŃi şi unor parveniŃi de-a trăi din buget, din întreprinderi, din 

arenzi, din păsuieli; posibilitatea constituŃională dată unor oameni de provenienŃă incertă de-a exploata 
munca poporului fără nici o compensaŃie, iată răul, incurabil poate, al organizaŃiei noastre”. (Mihai 
Eminescu, Răul de căpetenie…, Timpul, 22 august 1881, în Opere, vol. XII, Ed. cit., Bucureşti, 1985, pag. 
303) 

Întrebare:  Aceste împrumuturi mari nu ar trebui f ăcute?  
Răspuns: „De cînd lumea nu s-a văzut ca un popor să stea politiceşte sus şi economiceşte jos; 

amîndouă ordinele de lucruri stau într-o legătură strînsă; civilizaŃia economică e muma celei politice”.  
(Mihai Eminescu, Ce imperturbabili sînt confraŃii…, Timpul, 4 septembrie 1882, în Opere, vol. XIII, pag. 
182)  
  „Prin atîrnarea noastră economică am ajuns ca toate guvernele, spună ele ce-or pofti, să atîrne mai 
mult sau mai puŃin de înrîuriri străine”. (Mihai Eminescu, Frază şi adevăr, Timpul, 23 decembrie 1877, în 
Opere, vol. X, Ed. cit., Bucureşti, 1989, pag. 31)  

Întrebare:   CredeŃi că guvernul nu urmăreşte binele Statului?   
Răspuns: „Pentru încurcarea judecăŃii profanilor se clădeşte un labirint de cifre şi fraze 

pseudoştiinŃifice, fără cap şi fără coadă, în care nu se vede esprimată clar nici o idee cumsecade, dar din al 
căror întreg reiese intenŃia guvernului vătămătoare intereselor Statului”. (Mihai Eminescu, Mai toate ziarele 
oficioase…, Timpul, 16 noiembrie 1879, în Opere, vol. X, pag. 354) 

Întrebare:    Aşadar, credeŃi că aceşti guvernanŃi nu ne reprezintă? 
Răspuns: „Marii oameni ce se pretind reprezentanŃi ai poporului românesc întreg, cei ce pretind a 

personifica idealurile noastre naŃionale, lupta de emancipare ce ne absoarbe(;), aceştia nu au în vedere decît 
utopii cosmopolite, proprii a ne dezorganiza şi mai mult, a slăbi în noi simŃul de conservaŃiune naŃională şi, 
dacă se servesc din cînd în cînd de ideile comune poporului românesc, o fac numai debitîndu-le ca pe o 
marfă, pentru a-şi cîştiga popularitate”.  (Mihai Eminescu, E greu a afla…, Timpul, 27 noiembrie 1882, în 
Opere, vol. XIII, pag. 229)   

Întrebare:   Cum credeŃi că ar trebui să procedeze guvernanŃi noştri? 
Răspuns: „ProducŃiunea naŃională nu se poate menŃine, nici naşte chiar, fără măsuri protecŃioniste”.  

(Mihai Eminescu, Alexandria, povestea…, Timpul, 30 iulie 1882, în Opere, vol. XIII, pag. 155) 
          „Copilul industriei naŃionale trebuie crescut întîi, ferit de lupta cu industria bărbată a străinătăŃii şi abia 
cînd se va împuternici şi va ajunge egal în tărie, [î]l putem lăsa să concureze sub regimul libertăŃii 
comerŃului”. (Mihai Eminescu, InfluenŃa austriacă asupra românilor din Principate, Convorbiri literare,1 
august 1876, în Opere, vol. IX, Ed. cit., Bucureşti, 1980, pag. 167)  
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Întrebare: Explica Ńi?   
       Răspuns: „O dovadă despre asta ne-o dau toate statele. Anglia şi America, FranŃa şi Germania, Rusia, 
Austria, toate au protejat industria lor pentru a o avea, l-au crescut pe copil cu cheltuială şi, după ce  a 
devenit bărbat, i-a[u] dat voie să se ia la trîntă cu toată lumea“. (Mihai Eminescu, InfluenŃa austriacă asupra 
românilor din Principate, Convorbiri literare, 1 august 1876, în Opere, vol. IX, Ed. cit., Bucureşti, 1980, pag. 
167)  
        Spre exemplu: „Olanda cerea pentru comerŃul său libertate. Hugo Grotius scrie un compendiu: liberum 
mare. Englezii răspund: ne iertaŃi – mare clausum. De la bilul maritim datează înflorirea Angliei”. (Mihai 
Eminescu, Alexandria, povestea…, Timpul, 30 iulie 1882, în Opere, vol. XIII, pag. 155) 

Întrebare:   Referitor la legile din Ńară, ce ne puteŃi spune? 
  Răspuns: „Natura poporului, instinctele şi înclinările lui moştenite, geniul lui, care adesea, 
neconştiut, urmăreşte o idee pe cînd Ńese la războiul vremii, aceste să fie determinante în viaŃa unui stat, nu 
maimuŃarea legilor şi obiceielor străine”. (Mihai Eminescu, Ceea ce dă guvernului…, Timpul, 1 aprilie 1882, 
în Opere, vol. XIII, pag. 87)  

Întrebare: Adic ă? 
         Răspuns: „Legile(;) ar trebui să fie, dacă nu codificarea datinei juridice, cel puŃin dictate şi născute din 
necesităŃi reale, imperios cerute de spiritul de echitate al poporului; nu reforme introduse în mod clandestin, 
necerute de nimenea sau vulgarizate ca o marfă nouă sau ca un nou spectacol(;)”. (Mihai Eminescu, Ceea ce 
dă guvernului…, Timpul, 1 aprilie 1882, în Opere, vol. XIII, pag. 87)  

Întrebare: A şadar? 
       Răspuns: „Toate dispoziŃiile cîte ating viaŃa juridică şi economică a naŃiei trebuie să rezulte, înainte de 
toate, din suprema lege a conservării naŃionalităŃii, cu orice mijloc şi pe orice cale, chiar dacă mijlocul şi 
calea n-ar fi conforme cu civilizaŃia şi umanitarismul care azi formează masca şi pretextul cu care Apusul se 
luptă cu toate civilizaŃiile rămase îndărăt sau eterogene”. (Mihai Eminescu, De ceea ce ne temem…, Timpul, 
27 mai 1879, în Opere, vol. X, pag. 259) 

Întrebare:   Ce părere aveŃi de capitalul străin venit la noi în Ńară? 
Răspuns: „Capitalul, cel puŃin cel imobiliar, avea înainte un caracter istoric, tradiŃional şi personal.  

Legăturile între boieri şi Ńărani erau istorice, tradiŃionale, personale. E nenatural a admite ca oameni de 
aceeaşi rasă, care neam de neamul lor trăiseră şi lucraseră împreună, să nu aibă un sentiment de cruŃare şi 
omenie între ei. Boierul cel mai avar, cel mai lacom de avere, n-ar fi îngăduit să i se exploateze Ńăranii de 
către slugile lui. Astăzi capitalul e impersonal. O moşie străveche (în sens larg un activ, indiferent de natura 
lui: productivă, comercială etc. n.n.) încape pe mîna unui străin de origine, care caută să scoată lapte din 
piatră. PuŃin îi pasă de soarta lucrătorului, de biserică ori de şcoală. Omul e pentru el un instrument de 
muncă, o vită trebuitoare pentru un timp mărginit, pînă ce vinde sau arendă altuia moşia. Lipsa de sentiment 
de rasă, lipsa de solidaritate între popor şi clasele dirigente, recrutate dintre Cariadgii şi Basmangii (alcătuite 
din elemente neromâneşti n.n.) lipsa de simŃ istoric şi naŃional, ne-au adus unde sîntem şi au prefăcut o Ńară 
veche, cu trecutul ei cinstit, cu datinele ei oneste, într-un han de oaspeŃi străini, în care toată organizaŃia 
(organizarea socială n.n.) s-a făcut (a fost făcută n.n.) în favorul străinilor, pentru a le face traiul cît mai 
neted şi mai moale în Ńara nimănui, căci numai firma (denumirea-i n.n.) mai e a noastră (de multe ori nici 
aceasta n.n.). Noi nu sîntem contra îmbogăŃirii celor ce vin şi se aşează în Ńară. Cu timpul vor deveni, poate, 
buni cetăŃeni ai acestui stat. Dar, ca de dragul lor, să ucidem oamenii noştri proprii, ca de dragul luxului, 
desfătărilor, înlesnirilor de trai (care sînt - cu toatele, indubitabil şi aproape în exclusivitate - apanajul 
elementelor de origine străină n.n.) să compromitem existenŃa fizică şi morală a rasei române, iată ceea ce e 
de neauzit şi de neînŃeles. Poporul nostru e pe calea de a ajunge ca fellah din Egipt. Totul e străin acolo, 
afară de mizerie. Numai ea e naŃională, egipteană”. (Mihai Eminescu, Economiştii observă…, Timpul, 10 
iulie 1881, în Opere, vol. XII, pag. 238, 239)  

Întrebare: Continua Ńi.  
          Răspuns: „La noi, în Ńara absolutei libertăŃi, este(;) cu putinŃă, ca lucrătorul să nu se bucure nici de 
duminecă, nici de sărbătoare, să nu se bucure nici de răgazul pe care Scriptura îl asigură pînă şi animalelor. 
Mania de a trata pe om ca simplă maşină, ca unealtă pentru producere, este, întâi, tot ce poate fi mai 
neomenos; al doilea, dezastruoasă prin urmările ei. Căci, vita de muncă se cruŃă la boală, i se măsură 
puterile, nu se încarcă peste măsură, pierderea ei e egală cu cumpărarea unei alteia, încît interesul bine 
înŃeles al proprietarului este cruŃarea. La om lucrul se schimbă. Poate să se stingă în bună voie, se va găsi, 
totdeauna, altul la loc, căci, nevoia e o dăscăli Ńă amară, care primeşte orice condiŃii”. (Mihai Eminescu, 
Robie modernă, Curierul de Iaşi, 12 decembrie 1876, în Opere, vol. IX, pag. 286) 
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Întrebare:  Da, dar să revenim la legile date în Ńara noastră? 
Răspuns: „Un popor, oricare ar fi el, are dreptul a-şi legiui trebuinŃele şi tranzacŃiunile ce rezultă 

neapărat din acele trebuinŃe, reciprocitatea relaŃiunilor sale; într-un cuvînt: legile unui popor, drepturile sale, 
nu pot purcede decît din el însuşi”. (Mihai Eminescu, Ecuilibrul, FederaŃiunea, 22 aprilie, 4 mai 1870, în 
Opere, vol. IX, pag. 93) 

Întrebare:  Cum?  
         Răspuns: „CondiŃiunea de viaŃă a unei legi, garanŃia stabilităŃii (garanŃia legitimităŃii n.n.) sale e ca 
ea să fie un rezultat, o expresiune fidelă a trebuinŃelor acelui popor”. (Mihai Eminescu, Ecuilibrul, 
FederaŃiunea, 22 aprilie, 4 mai 1870, în Opere, vol. IX, pag. 92)  
            „LegislaŃiunea trebui pusă în aplicarea celei mai înaintate idei de drept, pusă în raport cu trebuinŃele 
poporului, astfel încît explicarea ori aplicarea drepturilor prin lege să nu contrazică spiritul acestora. 
Industria trebuie să fie a naŃiunii aceleia şi păzită de concurenŃă iar purtătorul ei, comerŃul, s-o schimbe pe 
aur, dar aurul, punga ce hrăneşte pe industriaş şi îmbracă pe agricultor, trebuie, de asemenea, să fie în mîinile 
aceleiaşi naŃiuni”. (Mihai Eminescu, Ecuilibrul, FederaŃiunea, 22 aprilie, 4 mai 1870, în Opere, vol. IX, pag. 
93) 

Întrebare:  A şadar? 
            Răspuns: „Nu acel legiuitor va fi însemnat care va plagia legi străine traduse din codicele unor Ńări 
depărtate ce au trăit şi trăiesc în alte împrejurări, ci cel care va şti să codifice datina Ńării lui şi soluŃiunea pe 
care poporul în adîncul convingerilor sale o dă problemelor în materie. Nu acel om politic va fi însemnat, 
care va inventa şi va combina sisteme nouă, ci acel care va rezuma şi va pune în serviciul unei mari idei 
organice înclinările, trebuinŃele şi aspiraŃiunile preexistente ale poporului său”. (Mihai Eminescu, Novele din 
popor de Ioan Slavici. Un volum de 456 pag[ini], Bucureşti 1881, Editura Librăriile Socec et. comp, Timpul, 
28 martie 1882, în Opere, vol. XIII, pag. 85)  
 


