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CUVÂNT ÎNAINTE 
Lucrarea de față vrea să însemneze împlinirea în parte â unui gând măi vechiu al Domnului Profesor Iuliu Moldovan, - acela de a arăta lumii româneşti gândirea biopolitică a lut Eminescu, gândirea aceluia „care ca nimeni altul a prefuit tezaurul firei românești, care a fost cel mai autentic naționalist şi nu a încetat să ceară orânduirea vie[ii noastre pe baza traz difiei şi a legilor firii“. 
Miza revenit mie, umil slujitor al realităților româneşti, sarcina de a desprinde din scrisul eminescian această gândire pătrunsă de principii biopolitice. Am făcut=0 cu foată pasiunea, convins că nu puteam cunoaşte zăbavă mai plăcută decât stră= „ dania pentru împlinirea acestei lucrări, 
Materialul de informație eminesciană l-am scos din urmăz toarele lucrări: M. Eminescu, Scrieri politice, ed. D. Murăraşu, Scrisul Românesc, Craiova 3, M Eminescu, Opere, vof, I-IV, ed. Profesor Ion Cretu, Cultura Națională, Bucureşti 1939 și Naționalismul lui Eminescu de D. Murăraşu, Bucovina- Toroz ufiu, Bucureşti 1932. Dartea de biopolitică am culesz0 din lu= crăzile Domnului Profesor Moldovan : Igiena Naţiunei, Cru 1925, Biopolitica, Cluj 193%, din Transilvania, revista „Astrei“, »recum și din Buletin Eugenic şi Biopolitic. 
Gândul elevului, la îndemnul profesorului, a fost de a “ercela manuscrisele lui Eminescu dela Academia Română, «lar împrejurările de azi nu mizau îngăduit aceasta. Gândul iămâne viu, ca şi Preocuparea pentru gândirea biopolitică a ui Eminescu. 
Multumesc Domnului Profesor Moldovan Pentru faptut “fe a-mi fi încredinfat mie această lucrare, pentru toate indi= „aliile date şi pentru grija ca ea să vadă lumina tiparului. 

GHEORGHE VORNICĂA Sibiu, Septemorie 1942. 
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pp „PARTEA Li 
EMINESCU, URIAŞ AL ROMANISMULUI ? . 

„Idealist pe culmile xealităţii* : | 
A. C. Popoolei 

Sunt oameni care întruchipează în lutul lor vremelnic Veşs | 
nicia unui neam. Ei desluşesc căile viitorului. și ărată: neamului 
drumul de lumină pe care trebue să meargă. De cele mai multe 
ori neînțeleşi de mulțimile oarbe, . peste răstignirile prezentului îi 
așteaptă biruința viitorului, ziua de înviere când întreg neamul 

--se regăseşte în ei. ai m 
Uriaş al românismului, Eminescu răstoarnă azi lespezile grele 

de uitare sub care îl îngropaseră -duşmanii neamului, pentrucă 'se 
făcuse apărătorul drepturilor poporului român şi apare la lumină 
mare şi mândru, cum a fost, întruchipare a geniului naţional, 

Pentru noi, cei care facem “parte din rândul Românifor azi 
in vieață, această regăsire este prilej de mare bucurie. . 

Împreună cu A. C, Popovici, noi ne manifestăm:: întreaga 
admiraţie pentru acela care a fost „întruparea înțelepciunii sect: 
lare a poporului român, un fel de arătare a duhului naţional“, 
întreaga noastră admiraţie pentru poetul ' neîntrecut: de nimeni 
altul până azi şi nemărginită admiraţie pentru gânditorul politic, 
din scrisul căruia scânteiază o întreagă filosofie politică. Eminescu 
a văzut în mod genial- liniile desvoltării noastre de totdeauna. Ei 
nu a făcut şi nici nu putea să facă politică meschină de partid; 
ci a reprezentat o puternică individualitate cu rădăcinile adânc 
înfipte în glia străbună, care creşte mereu pe măsură ce înaintăm 
pe drumul desvoltării noastre: fireşti şi pe acela al împlinirilor 
naţionale. Ca -gânditor politic, Eminescu-'poate fi „un bun învă: 
țător al neamului“. „Eminescu e mintea “limpede a unui: țăran 
român crescut [a şcoli bune. Pare că neamul românesc la născut. 
spre a' ne da icoana vie a firii româneşti“) =. cr 

1) A. C. Popovici, Naţionalism sau: democrație; pag. i îi! !



NĂȚIONALISMUL ROMANESC 

Naționalismul s'a născut ca o reacțiune împotriva tăgăduirei 
sau nesocotirei naţionalităţii. A. C. Popovici în opera mai sus 
amintită, arată că principiul naționalităților este un principiu reaca 
ționar, „o revoltă a naturei siluite a popoarelor, o reacțiune na 
țională în contra sistemului de nivelare cosmopolită“. EI s'a ivit 
atunci când visătorii sau vandalii în politică au bruitalizat şi siluit 
realităţile naţionale, voind să facă din toate naţiunile o singură 
massă tunifoliiă: | 
” “Apărut” la început ca o reacțiune împotriva opresiunii națio= 
nalităţilor. de către stat, năţionalismul a ajuns să însemneze în 
statele naţionale, mişcarea de apărare. şi de promovare a dreptu= 
rilor, neamului, mai presus de orice considerente şi idei. Luptă | 
pentru: legea şi. datina. străbună, luptă pentru aşezările naturale de 
desvoltare ale neamului, reacțiune împotriva a tot ce este străin 
firii și sufletului poporului. e 
ERE Este foarte greu.de a se defini ce este o națiune, un neam 

şi. un, popor.: Aceste. noțiuni dobândesc un conţinut sau altul, 
după':cum autorii respectivi au o concepţie mecanică-materialistă 
despre lume; șau o, concepție biologică-organicistă. 
+. ÎQ .gânditorii noştri. politiei găsim des folosită expresia de 
„naţionalitate“,!) Această noțiune în înțelesul folosit de autorii 
citați cuprinde .în ea apartenența la. nația românească, mai precis 
calitatea. de. a fi român.. Naţionalitatea este totul pentru un om, 
ea este sublimul şi divinul, 

„În veacul în. care trăim noi. însă, nu se poate suprapune 
„naţia: : în înţelesul celor vechi ai noştri, cu națiunea, concept 
atât. de ipolitic şi de. politicianizat şi naționalitatea. Profesorul 
George Montandon în cartea sa „L"Ethnie Francaise“, arată deo. 
sebirea dintre paţiune şi 'naţionalitate. Un om poate fi membru 
al naţiunii: elveţiene, dar 'nu există o naționalitate elveţiană, ci 
există elveţieni. de.. naţionalitate franceză, germană sau italiană. 
Pentru George Montandon, nemţii folosesc cuvântul Nation pentru i 
naţiune: şi cuvântul: Volkstum. pentră naționalitate. Pentru a evita 
confuzia. dintre. naţiupe şi naţionalitate, acest autor propune folo= 
sirea. termenului ..de "»ethnie“,> grupare naturală la determinarea 
caracterului căreia intră toate caracterele omeneşti, somatice, ling» 

  

)M Eminescu, A. C. Popovici, .A,. C. Cuza.



- ională. 

bi 

vistice şi culturale. Națiunea este o grupare politică, creată: de 
istorie şi aparţinând armaturei unui stat, iar rasa este o concepţie 
savantă.: Termenul de-popor sar aplica atunci când nu. se vor 
beşte precis de o rasă, speţă sau gen.!) -: 

Pentru democraţie, cu corolarul ei ştiinţific, neolamarkismul, 
oamenii fiind egali între ei -ca zestre ereditară, iar mediul atot. 
puternic, națiunea constă dintr'o sumă de indivizi, pe care împre= 
jurările şi voinţa lor îi leagă împreună. Apartenența la o naţiune 
este un act de voinţă, al individului care o cere sau :o părăseşte, 
a acelora care o acordă sau o ridică. | 

Ernest Renan şisa întemeiat definiţia naţiunii pe elementul 
sufletesc. O naţiune este un suflet, un principiu spiritual, o conz 
ştiinţă morală. Omul nu este sclavul rasei, religiei sau al mediului 
înconjurător. 

| o 
Ramsey Muir Susține de asemenea primatul. elementului | 

psihologic la formarea unei națiuni, recunoscând însă şi prezenţa 
altor factori constitutivi. Astfel o națiune pentru a se forma are 
nevoe de următoarele elemente: arie geografică, arie de rasă, 
arie de limbaj, arie de religie, un sistem de guvernare, un sistem 
economic şi o comunitate de tradiţii. Acestea din urmă expriz 
mate prin obiceiuri, cântece dragi, legende, etc.. Factorul acesta 
dif urmă este cel mai importat, cel mai puternic dintre toți face 
torii modelatori de naţiune, - de altfel este şi singurul indispen= sabil. In esență națiunea este un sentiment, Membrii care for= 
mează națiunea cred şi sunt convinşi pasional şi unanim că alcăz 
tuesc o naţiune. Pentru aceasta se cere o organizare mentală, nu 
materială, comună, care să facă grupul capabil de o Vieaţă co; 
mună, cu deliberare şi voinţă colectivă. După William MeDougaii, 
năţiunea este un popor sau o populaţie care se bucură de un 
oarecare grad de independenţă politică şi posedă un caracter 
nâţional, fiind deci capabilă de o deliberare şi de o voință naz 

Rabindranath Tagore în cartea sa „Naționalismul“ defineşte 
astfel națiunea: - „O Națiune, în înțelesul de uniune : politică şi economică a unui popor e fenomenul pe -care îl oferă :0 popu: 
laţie când e organizată în vederea unui scop mecanic“.?) Pentru 

  

- 
, Di 1) George Montandon, L'Ethnie francaise, Paris, Payot, 1935, p. 26-29. 2) Rabindranath- Tagore, Naționalismul, : Editura Cultura Naţională, Bucu» xeşti 1922, pag. 15... - E E: -
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Tagore . această naţiune . este egoismul organizat al unui întreg 
popor, tot ce poate fi mai puţin omenesc şi mai puţin spiritual. . 
Organizaţie fără suflet, națiunea este o maşină rigidă şi cumplit 
de monotonă în tot mersul ei, iar naționalismul este o epidemie 
îngrozitoare, care distruge puterea morală a omenirii. | 

Dintre autorii români, Dzl D. Gusti a elaborat următoarea 
definiţie pentru naţiune: „Națiunea este o creaţie sintetică volun» 
tară, o unitate socială, cu voinţa socială drept causa movens 
procesului de naţionalizare şi cu manifestările creatore, pe tărâmul 
sufletesc, economic, juridic şi politic, al vieţii naţionale, care for 
mează cultura naţională“.!) Deci pentru autorul Sociologiei miliz 
fans, la baza unei naţiuni se află un act voluntar, ea este o creaţie 
voluntară . care se realizează în fiecare clipă prin voinţa de a fi, 
a trăi şi a lupta. O naţiune lipsită de voință, recade în starea 
naturală de popor, comunitate de sânge şi tradiție, cu o voinţă 

"pasivă de resemnare şi de fatalism. Aşa explică D-l D. Gusti 
națiunea. Esenţa vieţii naţionale rămâne voinţa. | 

Dl A. C. Cuza defineşte astfel națiunea: „O nație este 
totalitatea indivizilor de acelaşi sânge, formând prin coheziunea 
lor naturală aceeaşi ființă colectivă cu organe proprii cari sunt 
clasele sociale şi Statul şi cu acelaşi suflet, care este naționalitatea“? 
Definiţia aceasta se apropie de ceea ce înţelegem noi prin neam 
şi alţii prin popor. | 

Pe plan politic, naționalismul Şisa întemeiat lupta pe deose= 
birea care trebue făcută între conceptul de „naţional“ şi cel de 
„cetățean“, acordând. prima calitate numai acelora care prin sânge 
şi tradiţie sunt legaţi de comunitatea neamului şi nesocotind cu 
totul calitatea de cetăţean în ceea ce priveşte apartenenţa la colec= 
tivitatea naţională a acelora pe care sângele şi trecutul lor nuzi 
poate lega de pământul şi de istoria țării. 

| Pentru naționalismul biologic națiunea are baze organice, 
independente de voința oamenilor şi de împrejurări. Mai mult 
decât o sumă de indivizi, națiunea este o ființă, un organism în 
care indivizii joacă rolul celulelor cu rostul lor pecetluit de 
moarte față de permanența vieţii. Națiunea este mai mult decât 
un principiu sufletesc sau un element psihologic care grupează: pe 
oameni, ea este în primul rând un organism, cu netăgăduite 

  

1) D. Gusti, Enciclopedia României, vol. |, pag. 18. 
:) A, C. Cuza, Naţionalitatea în artă, Prefaţă la ediţia III, pag, VII.
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temeiuri biologice, din care răsar şi cresc celelalte elemente comz: 
ponente. | 

Important de stabilit este raportul dintre rasă şi națiune. Dela. 
început trebue să :stabilim că rasa este un concept ştiinţific, nu 
politic. Unii autori şi unele grupări acordă sau neagă valoarea 
acestui concept, după concepția lor de vieaţă şi după interesele- 
grupului. | 

La origina naţiunilor se află faptul material şi biologic : râsă,. 
adică patrimoniul ereditar. Noi nu putem fi mai mult decât ceea 
ce nesa făcut natura. Purtăm în sângele nostru calităţile şi defec»: 
tele strămoşilor, care se pot sau nu actualiza în mediul înconju» 
rător. Calitățile rasiale se transmit ereditar, individul nu are POsis: 
bilitatea să evadeze din rasa lui. La temelia unui neam, la temelia 
unei națiuni, pot să stea mai multe grupări rasiale, unificate în 
caracterul neamului, constituind individualitatea etnică sau naţio=: 
nală. Foarte important în stabilirea deosebirilor dintre națiuni, 
este felul de a reacţiona, elementele sufleteşti reacţionale, care: 
ocupă cel dintâiu loc, fără a uita însă că izvoresc din substratul 
organic al rasei. | 

La temelia unei națiuni nu poate să stea un act de asociaţie: . 
între indivizi, un contract social. Noi aparținem unei comunități 
naturale nu prin voinţa noastră, căci nu ne putem alege patria,. 
pământul strămoşilor,: după cum nu ne putem alege părinţii, ci 
această apartenență este hotărită numai de naştere. A fi român 
nu este un act de voință, ci este o stare de fapt care nu poate: 
fi tăgăduită şi din care nu putem evada. 

Dar această stare de fapt, întemeiată pe tradiţie şi pe sânge, 
constitue sâmburele naţiunii sau numai al poporului? Aici este: 
problema care trebue deslegată, aici se impune lămurirea şi unis. 
ficarea înţelegerii noţiunilor sociale şi naţionale, pentru binele 
întregei comunități româneşti. Pentru noi nâțiunea este o forma»: 
țiune naturală, superioară indivizilor care o compun, dar nu 
nâţiunea este unitatea supremă, ci neamul, comunitate de sânge 
şi tradiție. Neamul pentru noi nu poate să însemneze o stare nas: 
turală inferioară, pasivă şi fatalistă prin lipsa voinței şi conşti= 
inței de a trăi şi de a lupta. Neamul este veşnicia, națiunea un. 
moment pe drumul veşniciei neamului, organizat în formă de 
stat şi cu conştiinţă politică. Pentru o mai deplină lămurire să 
stăruim puţin în rândurile ce urmează asupra neamului.
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ERE o NEAMUL 
. 

7 
„i - : „comunitate de sânge, tradiție, spaţiu şi destin“. 

Mult s'au străduit, nesfârşită strădanie, conducătorii  popoa: 
relor, învățații şi legiuitorii,. ca -să găsească cuvântul. cel : nai 
potrivit care să cuprindă realitățile naţionale, specificul — fiinţei 
etnice. Nation, nationalite, ethnie, population, — Nation, Volkstum, 
"Volk, - Națiune, naționalitate, neam, popor. - | 

Noi credem că Românii au în limba lor cuvântul mult 
-căutat, cuvântul atotcuprinzător, săpat de vremuri în mintea şi 
în sufletul nostru, cuvântul „neam“. | | 

Mai mult decât nationalite şi ethnie, mai mult decât Volkstum 
şi Volk, noi avem cuvântul neam, care vorbeşte singur din adân: curile ființei noastre şi din negura istoriei. Cuvânt care înseamnă, 
aşa cum se mai folosește în lumea noastră țărănească, legătură -de sânge, cuvânt care arată obârşia şi devenirea, deci continui: 
tatea vieţii, cuvânt care arată legătura de obiceiuri şi datini, felul 
de a reacţiona, calităţile bune şi năravurile rele şi care dela comus 
nitatea filială, dela un grup de oameni, şi-a întins cuprinsul la 

„ întreaga suflare românească. | 
Firească a fost la noi această trecere dela ideea de familie 

la cea de neam. In gândirea ţăranului nostru neamul cuprinde o 
mare familie, care a ajuns azi marea familie românească. 

“Pretutindeni familia, Şi în deosebi la noi, a fost puternice întiptă în glie şi în trecut. In familia romană străbunii îşi aveau locul de cinste şi de închinare, de pioasă aducere aminte, zei ai casei şi ai neamului. Desarlungul veacurilor noi am rezistat da: torită trainicei orânduieli vechi, cu farnilii bine închegate, vigu: 
roase şi strâns legate de glie. 

Neamul românese cuprinde pe toți Românii care trăese pe acest pământ, pe toţi Românii care au trăit dela începutul istoriei 
pe acest pământ şi pe toţi aceia care se vor naşte Români. 

Cea dintâi calitate a unui neam este continuitatea: istorică şi biologică. Neamul este o unitate biologică în devenire! De-a: 
lungul : veacurilor. şi de-a-lungul indivizilor se transmite patri= moniul ereditar al străbunilor, sângele şi sufletul. a 

Neamul are un patrimoniu biologic: sângele, o zestre eree <ditară proprie şi caracteristică, moştenire dela cei care au întemeiat -neâmul, modelată în timpul istoriei :prin amestecul cu alte neamuri,



Pa | 
11 

- Afară de patrimoniul biologic, neamul mai are un pătrimoniu 
spiritual: tradiţia şi cultura sa, crescute: pe O gândire comună, pe 
-0 concepţie de vieaţă care îi este proprie. În acest patrimoniu 
spiritual. se cuprinde, şi limba, religia, obiceiurile, datinele ş. a. 
Limba însă nu constitue elementul principal al naţionalităţii. O 
spunem împreună cu Eminescu, care arată cât de străini cu 
neamul şi cu năravurile rele sunt unii indivizi care geograficeşte 
locuesc acum pământul românesc şi care ne-au învățat limba, 
fără:să se poată apropia de firea şi de sufletul adevăratului popor 
românesc; calităţile sufleteşti înăscute rasei au importanța. prins 
cipală. Neamurile îşi câștigă locul în “fața lui Dumnezeu și în 
“fața istoriei prin concepția lor despre vieaţă şi moarte, prin cul: 
tura lor, care este expresia geniului naţional, precum și prin 

“vitejia şi onoarea lor. | 
Patrimoniul material al unui neam este pământul ţării, pă= 

mântul care nouă neza fost întotdeauna „şi leagăn şi mormânt“. 
Neamul cuprinde deci: un patrimoniu biologic : sângele, - 

“un patrimoniu spiritual: tradiţia, cultura, limba, religia, felul de 
înțelegere a lumii, onoarea, — şi un patrimoniu material : pământul 
țării, glia străbună, - toate sub semnul devenirii istorice şi bio: . 
logice. ” | 

Domnul Profesor |. Moldovan: a pus pentru noi Românii 
„această idee nespus de prețioasă a neamului. Idee: desprinsă din 
trecutul şi din sufletul nostru, exprimând veşnicia comunităţii de 
„destin în care trăim şi care prin claritatea cuprinsului ei înlătură 
putinţele de greşeală şi de confuzie cu alte noţiuni care vor să 
definească colectivităţile naturale. 

Pentru a cuprinde în puţine cuvinte întreaga realitate a nea 
mului, Domnul Profesor Moldovan s'a oprit la formula: „Neamul 
este o comunitate de sânge, tradiţie, spaţiu şi destin“. | 

Noi ne simţim Români în primul rând prin sângele care 
circulă în vinele noastre, sânge diferit de al altor popoare şi care 
“cuprinde o picătură din sângele acelora care au contribuit la 
făurirea neamului nostru, picătură transmisă nouă prin moşi şi 
strămoși. - Această comunitate de sânge, mai mult decât limba, 
-credinţa şi interesele comune, explică legătura puternică şi tainică . 
«care ne leagă pe toți într'o adevărată solidaritate națională, = 
„această comunitate de sânge explică actele de disperare, , de vitejie
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şi de suferință din trecutul unui neam, mândria originei noastre, 
dorul de a ne cunoaște trecutul şi dragostea de moşiestrămoşi,!) 

Din această comunitate de sânge izvoreşte o comunitate de - 
tradiţie. Noi deţinem o parte din sângele neamului, primită dela 
strămoşi prin părinți pentru a o transmite urmaşilor noştri. Pe 
lângă această părticică de sânge, deţinem o părticică din sufletul 
neamului. Noi nu suntem decât vase de lut prin- care vorbeşte 
eternitatea neamului. Există o comunitate de gândire şi de simţire: 
românească a tuturor Românilor din toate timpurile şi din infis 
nitul viitorului. Aici intră dragostea față de limba noastră, faţă 
de cântecele şi legendele” noastre, față de obiceiurile noastre, față 
de trecutul nostru. Aici se cuprinde orice manifestare autentic. 
românească, orice exteriorizare. a sufletului neamului. Această 
comunitate de tradiţie explică întreaga noastră fire, care nu se- 
poate desminți fără a înceta să fie ea insăşi. Aici intră și pro» 
blema culturii, care nu poate fi decât naţională, operă de -adân, 
cire şi de diferenţiere a geniului naţional. | 

Neamul este o comunitate de destin. Născuţi români fără 
voia noastră, noi nu putem fi altceva prin voința noastră sau a: 
altora. Dacă în ultima vreme s'a acordat de către state o națio=. 
nalitate politică unor oameni căre renunțau la naționalitatea lor, 
aceasta nu putea influența naționalitatea adevărată. Referindu:se 
la Români, Eminescu spune într'un loc, că naționalitatea română 
se va stinge cu ultimul român material, nu prin înstrăinarea 
limbii sau prin renegațiune. Legături organice indestructibile ne 
adună într'o comunitate de destin în care nu putem să fim decât 
ceea ce au fost părinţii şi strămoşii noştri. Din stejar nu poate. 
răsări decât stejar şi. din salcie numai salcie, ne spune tot Emie. 
nescu. | 

Pământul pecetlueşte legătura dintre fiii unui neam prin 
înrădăcinarea în glie, prin munca cea de toate zilele, prin sângele: 

- Vărsat pentru petecul de pământ străbun, prin mormintele: celor 
Morți, o comunitate în care omul şi firea se contopesc într'o. 
tainică îmbrăţişare sub semnul neamului. 

Impresionant este, pentru cercetătorul care se ocupă cu 
studiul neamului, faptul pus înafară de orice îndoială că, dacă. 
mergem înapoi pe scara generaţiilor care constituesc neamul, 

  

1) Prof, |. Moldovan, Igiena Naţiunei, pag. 9.
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“urmărind o spiţă ereditară, dela o vreme observăm că numărul 
străbunilor scade. Socotind că fiecare om are doi părinți, patru 
bunici, opt străbunici, ş. m. d., la un moment dat, dacă putem 
<ontrola şirul strămoşilor, observăm că numărul lor este mai mic 
decât cel indicat de progresia aritmetică constatată. Fenomenul 
se explică prin intervenţia străbunilor comuni, din cauza înrudirii 
inevitabile dintre oamenii care alcătuesc :o colectivitate naturală. 
Domnul Profesor Moldovan arată că dacă o familie s'ar înmulți 
cu 1%/, pe an, după 2000, de ani ar avea două miliarde de urmaşi 
şi invers, dacă nu ne=am înrudi între noi, întorcându-ne cu 2000 
de ani în urmă, o familie din timpurile noastre ar trebui să aibă 
două miliarde de” strămoşi. Domnul Profesor Moldovan dove, 
deşte că noi Românii, așa. suntem de înrudiți între noi, încât nu 
există român care: să nu aibă sânge comun cu alt român, de 
oriunde ar fi acesta şi din orice timp. lată că şi ştiinţific, putem 
considera neamul românesc ca o mare familie şi putem spune, 

- împreună cu Domnul Profesor Moldovan: „Noi toți suntem 
frați“. 

După ce am văzut ce este neamul, să ne întoarcem la na: 
țiune. Pentru noi națiunea cuprinde pe toți Românii care trăese 
în prezent şi sunt organizaţi în stat. In felul acesta națiunea doa 
bândește un înţeles politic. Mai presus de formele şi de frămân= 
tările prezentului, stă veşnicia neamului, care cuprinde pe toți 
Românii din toate timpurile. şi din toate locurile intr'o mare şi 
sfântă comunitate de dragoste şi destin. , 

Naționalismul românesc a însemnat şi însemnează integrarea 
deplină a omului în vieața şi în istoria neamului. Naționalismul 
românesc urmăreşte realizarea şi promovarea românului adevărat, 
aşa cum se desprinde din trecutul neamului nostru, Naționalismul 
românesc însemnează o nouă fecundare a sufletului pierdut al 
românismului, vieaţă românească autentică, “trăită organic şi spi= 

” ritual, într'o continuitate istorică şi biologică, care îşi are rădă» 
cinile adânc înfipte în pământul Daciei, din negura vremurilor 
de când s'a statornicit cea dintâiu. aşezare românească pe aceste 
plaiuri, începând cu Tracii şi cu Geţii, cu acei Daci care în= 
fruntau senini moartea în războaie, ca să se apere de duşmani, 
sau în: timp de pace ca să ducă solie Zeilor ;' cu legiunile lui 
Traian mai apoi, continuânduese cu voevozii țărilor româneşti, cu
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Ștefan Vodă Cel Mare şi Sfânt, atlet al 'lui Christos, - cu toți 
sfinții, mucenicii, eroii şi vitejii acestui neam. i: - 

Naționalismul românesc a. trăit prin toți aceia care âvând: 
sufletul nealterat de influențele. mediului” înconjurător, de atâtea. 
ori păgân şi barbar, au luptat şi s'au jertfit pentru păstrarea patrie». 
moniului primit în veghe delă străbuni. Prin ei a trăit şi trăieşte 
neamul. Ei au trăit româneşte din vremuri când nu exista încă. 
acest cuvânt, dar exista pământ şi suflet românesc. . 

Astfel conceput, naționalismul românesc în veşnicia româs- 
nească a fost o flacără veșnic aprinsă, transmisă din mână în. 
mână desa:lungul generaţiilor şi dea-lungul veacurilor. Această 
flacără a pâlpăit uneori slab ca o candelă ce se stinge, alteori s'a. 
înălțat în vâlvătă: uriaşe pe cerul care ne străjueşte de. mii de- 
ani, ducând de veste şi altora că existăm în acest colț de lume.. 

Despre naționalism, cum spunea A. C. Popovici, nu sa. 
vorbit decât de atunci de când a inceput a fi nesocotite şi îns 
fruntate realităţile fireşti, comunitățile de vieaţă în care trăim,. 
Naționalismul în acest caz a însemnat reacțiune, luptă pentru 
restaurarea primatului neamului, nu numai în prezent dar şi în 
viitor. In: privinţa aceasta Eminescu a fost cel mai mare reacţionar: 
al Românilor de pretutindeni, 

„Ca reacțiune împotriva unei lumi corupte, naționalismul este: 
antidemocratic, antiraţionalist şi antiindividualist. 

Naționalismul este expresia realităților, democraţia este ne=: 
garea lor prin negarea eredității şi a tradiţiei, precum şi prin 
aritmetizarea societăţii. Naționalismul insemnează ordine şi ierarhie, 
promovarea elitelor, deci a calităţii, demotraţia însemnează uni. 
formizare şi egalitarism, promovarea numărului, deci a mulţimii. 
faţă de cei puţini şi aleşi care trebue să conducă destinele unei 
comunităţi. | 

“Naționalismul este antiraționalist, el nu crede în rațiune ca. 
în suprema realitate a vieţii omeneşti. Rațiunea este coborită de 
pe piedestalul pe care o aşezase Revoluţia franceză şi este redusă: 
la modestul rol de slujitor al vieţii. De asemenea materia este. 
redusă şi ea la rolul unui instrument de existenţă şi de luptă şi 
nu este niciodată promovată ca un scop în sine. Ceea ce con 
tează este spiritul şi sufletul, toate frământările omului fiind puse 
în slujba principiului fecund al vieții, în conformitate cu legile: 
supreme ale neamului şi ale firii. -



5. 

Naționalismul. este : antiindividualist, pentrucă': nu erede în 
individ ca un scop în sine, nusi îngădue toate. libertăţile pe -care- 
i: lesa conferit: Revoluţia franceză, protestantismul şi romantismul. 
Naționalismul: nu vede în individ decât un element subordonat 
comunităţii prin care şi numai în limitele căreia se poate realiza.. 

“ Naționalismul în lupta lui pentru neam poate veni în conflict 
cu unele forme de vizaţă sau cu grupuri străine de oameni, dar: 
esenţa lui rămâne, peste lupta aceasta de apărare, o operă de: 
construcţie pe temeliile trecutului autohton pentru o cât mai bună 
desvoltare în viitor. Această operă de rodire constitue naţionae: 

- lismul. Să fii viu şi să rodeşti, să fii integrat comunității de 
destin din care faci parte. 

BIOPOLITICA 
„respectarea întru toate a legilor, care: 
ne conduc vieaţa“. 

Prof. 1..-Moldovan 

Biopolitica este politica vieţii. Ea a apărut ca o reacțiune. 
împotriva politicei care nesocoteşte legile vieţii, care distruge 
legăturile fireşti ale. omului cu natura şi cu familia, neagă exi-- 
stența comunităţilor naturale !de vieaţă, nesocoteşte. tradiţia, nu se 
îngrijeşte de viitorul neamului, batjocorește diferențele de rasă şi 
patrie, propovădueşte egalizarea tuturor în numele cosmopolitis= 
mului şi al umanitarismului. 

Despre biopolitică se vorbeşte de atunci de când realităţile 
naturale mai sus amintite sunt nesocotite, Biopolitiea apare într'o.- 
lume coruptă de democraţie şi de anexele. sale, pentru a arăta 
drumul cel drept dela care s'au abătut oamenii şi mai ales con. 
ducătorii statelor. Glas în pustiu la început, în pustiul sufletesc: 
din ţara noastră după războiul mondial, ridicat de Domnul Prof.. 
Moldovan, biopolitica a primit astăzi confirmarea timpurilor şi 
consfiinţirea vieţii. Biopolitica trebue să ia locul politicei militante - 
şi să pună de acord organizarea statului cu biologia şi cu istoria, 

„ Biopolitiea este organizare şi activitate în cadrul statului, 
întemeiată pe legile vieţii. Ea este o ştiinţă practică, care indică 
formele cele mai potrivite de organizare, conform firii omeneşti. - 
Izvorul ei este o nouă spiritualitate, o nouă concepţie de vieață,. 
întemeiată pe actualizarea cea mai fericită a tuturor calităţilor- 
neamului nostru, cuprinse în plasma străbună. .
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- Statul: trebue să aibă ca supremă “preocupare garantarea 
prosperității biologice a capitalului uman, temelia existenței şi 
viitorului neamului. Aceasta nu se poate realiza decât „respectând 
integral legile evoluţiei biologice individuale şi umane în general“.!) 

Trebue să reținem semniticația acordată biologicului: „Bio= 
logicul închide în sine fenomenul cuprinzător al vieţii. El nu 
exclude de loc vieaţa sufletului, ci dimpotrivă o întemeiază pe 
realităţi apriorice : ființa umană. în ansamblul structurii sale“.!) * 

Legile biologice au dărâmat utopia egalitaristă .a indivizilor, 
-ca înzestrare: ereditară, au dărâmat atotputernicia mediului, - au 
-dărâmat materia ca un scop. în sine Şisau proclamat vieaţa ca un 
scop, au arătat temporaneitatea individului, faţă de continuitatea 
„comunităţilor de destin: familie şi neam. 

Oamenii nu sunt egali ca zestre ereditară. Mediul nu poate 
“schimba caracterele înăscute omului, ci poate doar favoriza sau 
împiedeca actualizarea unor calități potenţiale ale plasmei germi= 
native. lerarhia socială trebue să se facă pe baza calităţilor erez 
-ditare şi a meritului întemeiat pe muncă. Deci o selecţie a celor 
mai bine înzestrați şi a celor mai muncitori. Individul nu are 
-drepturi absolute, după cum nici vieața, lui nu se poate desfăşura 
într'o izolare absolută față de semenii săi. Individul nu poate trăi 

ŞI nu se poate realiza decât prin intermediul familiei şi al nea» 
mului. Moment efemer, în înlănţuirea de generaţii care constitue 
vieața neamului, individul trebue să-şi subordoneze drepturile 
familiei şi neamului. 

De asemenea 'nici statul nu se poate socoti un scop în sine, 
el fiind numai forma de organizare şi de concretizare juridică a 
neamului, un organism supus modificărilor, după nevoile acelei 
formaţiuni biologice în devenire care este neamul. : 
7 Creaţie românească, biopolitica înainte de a trece granițele 

„românismului, îşi închină toate strădaniile pentru binele neamului 
românesc: „Pentru noi, biopolitica, înainte de-a deveni univer= 
salistă vrea sporul numeric şi calitativ al neamului, ocrotirea | 
elitelor româneşti de azi, de mâine şi de totdeauna, păstrarea şi 
ameliorarea potențialului nostru biologic: o evoluţie disciplinată 
-de tradiţia şi credința străbună“.») 

  

1) Prof. [. Moldovan, Biopolitica, pag. 17. 
2) Prof. |. Moldovan, în Transilvania, anul 68, ar. 6. 
3) Prof, |. Moldovan, în Tradsilvania, anul 68, 1937, ar, 6.
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Temeliile existenţii noastre sunt credința şi răspunderea 
etnică, la care adăugăm acele forţe tainice care ne:au adus biru: 
ința întotdeauna: credința în Duranezeu şi ajutorul sufletelor 
morţilor noştri, care conduc pe cei vii pe drumul neamului. 

Biopolitica propovădueşte şi susține un adevărat naționalism, 
care spre deosebire de naționalismul patriotard, atât de superfi= 
-cial şi de înrudit cu demagogia uneori, este un naționalism bio= 
logic, înălțat pe eternitatea legilor vieţii. Acest naționalism asigură 
triumful celui mai bine dotat: pe» «evoluţia optimală se asigură, 
„având la bază principiul naţional biologic, prin continua CONCUL 
renţă, opoziţie şi armonizare dintre principiul individualist şi cel 
social“,!) . - | 

Naționalismul românese primeşte din partea ştiinţei prin bio= 
politică, justificări şi raţiuni pe care înainte nu le găsea decât în 
sufletele acelora care credeau în neam. Intre lumea materialis= 
mului liberalist şi lumea naţionalismului organic, știința vieţii, 
biologia oferă acestuia din urmă fundamentele eterne pe care 
trebue să se întemeieze, 

Naționalismul biologic propovădueşte o organizare a statului 
pătrunsă de o răspundere biologică, izvorită dintr'o- conştiinţă 
etnică, pe drumul tradițional al omeniei şi al vitejiei românești, 
pentru împlinirea destinului neamului. 

In scrisul său, Eminescu a propovăduit o organizare a sta: 
tului român, întemeiată pe legile vieții şi pe legile neamului, 
«expresie a naţionalismului său biologic şi biopolitic. 

PARTEA | 

FENOMENUL VIEŢII 

Gândirea lui Eminescu este o gândire biologică. Este impre= 
sionant pentru cel care studiază articolele politice ale poetului 
de a întâlni pretutindeni această gândire organică, această înțe» 
legere biologică a vieții, izvorită din mintea limpede a lui Emi= 
nescu. El a gândit biologic într'o vreme când biologia nu era încă 
o ştiinţă şi s'a frământat cu'probleme. în legătură cu societatea 
omenească şi cu vieața omului în societate într'o vreme când so 

1) Prot. 1. Moldovan, Biopoliti ag 
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ciologia, după cum constată chiar dânsul, îşi căuta şi ea funda= 
meritele şţiinţifice. 

-“ Arătam în partea de preliminarii a acestei lucrări că, după 
cum ne învață Domnul Profesor luliu Moidovan, biologicul “în: 
chide în el fenomenul atotcuprinzător al vieţii, sub toate aspec: 
tele lui, — el nu poate fi redus la ceva inferior, cum se crede de. 
multe ori, ci el cuprinde fizicul, sufletul şi intelectul, într'un întreg. 
indisolubil, într'o armonioasă imbinare sub semnul vieţii, 

Este impresionant de a întâlni şi la Eminescu aceeaşi înţe.. 
legere largă a vieţii, aceeaşi alăturare de nedespărţit dintre cali=. 
tăţile fizice, morale şi intelectuale. Fie că este vorba de indivizi 
singurateci, ca elemente ale naturii, fie că este vorba de popoare, 
organisme vii ale aceleiaşi naturi, Eminescu cuprinde întotdeauna 
în aceeaşi gândire calităţile fizice, morale şi intelectuale. Eminescu 
vorbeşte de „existenţa fizică și morală“ a rasei române,') de constie. 
tituția fizică și morală a populaţiunilor noastre. Calitățile fizice, 
morale şi intelectuale ale rasei, la fel ca ale indivizilor, formează un 
întreg care poate inflori sau degenera: „aptitudinile lor fizice şi 
morale degenerează...“?) „... decăderea calităţilor fizice şi intelece: 
tuale ale rasei române. . .“.5): Constituţia fizică şi morală a unei 
populațiuni este constituită din mai mulți factori: „+. sănătatea, 
făptura fizică, bunul traiu, bunele moravuri, c'un cuvânt întreaga. 
constituție fizică şi morală a populaţiunilor noastre“.t 

Eminescu subliniază mereu importanța caracterelor morale: 
şi sufleteşti, care însoțesc pe cele fizice. Felul de a reacţiona al 
individului, gândirea şi concepția de vieaţă a unui popor, pres. 
zintă cea mai mare importanță. Aceasta constitue caracterul, prin 
care Eminescu înţelege comportamentul şi care se moșşteneşie, =. 
calităţile morale şi intelectuale fiind intrinsece rasei, adică firii 
organismului“. „Ceea ce este fizic adevărat, e intelelectual ŞI MoOz 
raliceşte adevărat“,5) Acest întreg se transmite din generaţie în. 
generaţie, alcătuind patrimoniul indivizilor şi al popoarelor. 

e 

* Lj 

  

!) M. Eminescu, Opere; ed. Prof, |. Creţu, vol. IV, pg. 154). 
2) Op. cit, vol. II, Pg. 192. 
3) Op. cit., vol, II, pg. 118. 
1) Op cit., vol, IV, pg, 489. 
5) Op. cit, vol. IV, pg, 195,
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Eminescu îmbrățișează în gândirea lui întreaga lume Orga 
nică. El porneşte dela „un punct de vedere adevărat pentru tota: litatea ființelor organice“. 

Această unitate a ființelor organice, după Eminescu, a fost descoperită în acelaşi timp de Goethe şi de Lemark, iar Darwin a arătat legile diversificărei acestei unităţi şi ale evoluţiunei, des. 
voltând atât de splendid această teorie,!) 

Vieaţa organică este una şi aceeaşi pretutindenea, după cum 
natura e una şi aceeaşi pretutindenea şi desa-pururea, cu toate 
formele ei atât de: deosebite.?). 

Lumea organică ca şi lumea anorganică, este cârmuită de legi fixe şi imuabile dela care nu există abatere. O necesitate absolută domneşte în lumea organică, întru totul asemănătoare necesităţii absolute din lumea neinsufleţită. 
„Se vede că aceeași necesitate absolută, care dictează în mez canismul orb al gravitaţiunii cereşti, domneşte şi în inima omului ; că ceea ce acolo ni se prezintă ca mişcare, e dincoace voință şi acțiune şi că ordinul moral de lucruri e tot atât de fatal ca și acel al lumii mecanice.?) 
„-.+ precum 0 lege eternă mișcă universul deasupra cape» 

telor noastre, precum puterea gravitaţiunii le face pe toate să pluz tească cu repejiune în chaos, tot astfel alte legi, mai greu de cu» 
noscut, dar supuse aceleiaşi necesităţi, dela care nu este nici aba: 
tere, nici excepţie, guvernează oamenii şi: societăţile“.*) 

Legi fixe, pururea valabile, cârmuescq vieaţa, omenirea şi so= 
cietăţile omeneşti, aşa cum cârmuesc orice organism viu, = sunt legile vieţii, care nu pot fi nesocotite fără ca natura să nu se răzbune, distrugând pe cei care se ridică împotriva ei. 

"Este ciudat însă că oamenii, deşi recunosc necesitatea abso= lută a legilor care conduc universul şi lumea organică, nu vor să admită că aceste legi stăpânesc şi vieața lor cu aceeaşi necesi= 
tate absolută, fără putință de abatere şi fără sorți de evadare de 
sub puterea lor. 

„Cel mai simplu om -careza observat că albina adună miere 
şi ceară, iar cuca își pune ouăle în cuiburi străine, deduce că aşa 

  

*) Op. cit, vol. IV, pg. 261. 
2) Op. cit., vol. II, Pg. 356, 
3) Op. cit., vol. IV, pg. 516. 
4) Op, cit., vol, IV, pg. 515,
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va face albina. în veci de veci, că tot astfel va rămâne şi nevasta 
cucului... In toate cele recunoaştem necesitatea absolută a legilor 
naturii, ştim că o piatră aruncată va cădea în jos după o anume 

- lege, că repezimea ei “va creşte succesiv în patrat, ştim că apa nu 
curge la deal, ştim că soarele cată să iasă la răsărit şi să se Cuba 
funde la apus în noapte; numai despre oameni ne facem iluzii... 
Caracterul empiric al oamenilor e aşa de fix, rămâne aşa de unul 
şi acelaşi, precum e una şi aceeaşi formă şi sămânța plantelor, forma 
lupului şi a maimuței. Dela lup nu poţi aştepta fapte de miel, dela 
pisici nu apucături de căprioară. ..“.') Numai dela oameni aşteptăm 
fapte neconforme cu „natura şi inteligenţa lor“. Să recunoaștem 
şi în privința Gamenilor. necesitatea absolută a legilor vieţii, pentru 
o cât mai bună organizare a vieţii omeneşti, conform acestor legi 
eterne şi conform naturei oameriilor. 

Aşa înţelege Eminescu fenomenul vieţii, unitatea lumii anor= 
ganice şi organice, legile eterne, care conduc universul și care 
stăpânesc tot ce este vieaţă, oameni, popoare şi aşezări omeneşti, 
lucrând după un plan precis şi aplicându-se cu necesitate absolută. 

EREDITATE ŞI MEDIU 

Eminescu ştie că la formarea unui organism conlucrează doi 
factori : ereditatea şi mediul, - caracterul iînăscut şi condiţiile în” 
câre se desvoltă organismul. 

„Un organism e rezultanta a două puteri opuse; a eredie 
tății, principiul conservator, prin care rasa şi individul păstrează 
şi transmite la urmaşi calităţile care i-au fost favorabile în lupta 
pentru existenţă, şi a adaptabilității, principiul progresiv, prin care 
rasa caută a-şi apropia aptitudini noi, ce îi le impune noul mediu 
înconjurător“, ) : 
E drepi că pentru crearea unui om mare, trebueşte con: 

lucrarea a doi factori: unul este acela al împrejurărilor, al doilea 
este caracterul şi inteligența -persoanei istorice“) 

Intr'o vreme când, după cum spuneam, biologia nu exista 
că şi ştiinţă, Eminescu intueşte în adevărata ei lumină această 
problemă a eredității şi a mediului, care constitue azi punctul 

') Op. cit., voi. IV, pg. 473. 

:) Op. cit., vol. IV, pg. 488. 

?) Op. cit., vol. II, pag. 82.
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„central al biologiei. De pătrunderea adevărată a acestui raport, de 
stabilirea justei proporţii dintre cele două forţe care determină 
personalitatea omului şi caracterul popoarelor, depinde concepţia 
de vieaţă pe care ne întemeiem gândirea, felul de organizare şi .. 
de educaţie a vieţii individului şi a comunităţii. Individul poartă 
înscrise în plasma lui germinativă calităţile biologice moştenite 
dela înaintaşi şi care se pot actualiza întrun mod fericit atât la 
individ, cât şi la organismul natural al unui neam, printr'o eduz 
caţie şi organizare întemeiată pe cunoaşterea legilor vieţii, adică 
printr'o organizare bio-politică. ” 

Principiul eredității cu implacabila lui regularitate domină 
gândirea lui Eminescu. FI ştie şi afirmă des că din stejar nu poate 
răsări decât tot stejar, iar din salcie numai salcie. Principiul eredității 
este un principiu conservator, prezent întotdeauna în organismele 
vii, chiar sub formele cele mai simple, — astfel ghinda conţine în 
puţinătatea ei stejarul care va creşte în viitor şi tot astfel „stejarul, * 
oricât de mic ar fi la început, un vlăstar răsărit din pământ, are- 
acelaşi caracter, aceeaşi formă ca uriaşul secular care a dat nas 
ştere unui codru de stejari ".1) 

„Astiel vedem că la urma urmelor, orice formă cât de sub, 
tilă a vieţii, se reduce la un substrat solid, experimental şi că 
pornirile în bine şi rău, atârnă dela complexiunea fizică a iîndivis 
zilor, dela originea lor, dela defectele sau calitățile înăscute rasei lor.?) 

„Bine, mare şi frumos, natura nu îl dă individului x sau y 
ca pe un lucru ce l-ar găsi la întâmplare pe uliță..., din contră 
individul dat e un rezultat al principiului conservator al moşte 
nirii; el moştenește calităţile acelea care au asigurat în lume exi» 
stența şi puterea strămoşilor săi. Aceste calități constitue carac= 
terul individului ; ele corespund c'un complex de idei abituale cu 
care el măsură, coordonează, judecă cursul pururea nestatornic 
al împrejurărilor şi al lucrurilor“.2) | i 

„Ereditatea este principiul conservator, cu rol predominant în 
formarea individului şi a popoarelor, — adaptabilitatea este prin= 
cipiul progresiv, prin care organismul caută să-şi apropie aptitu: 

_dini noi, în raport cu mediul înconjurător, cu condiţiile de vieaţă 

*) Op. cit, vol. IV, pa, 115. 

2) Op. cit, vol. IV, pg. 191, 

3) Op. cit, vol. IV, pg. 415,
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pe care i le oferă acesta şi în rapert cu trebuințele inăscute ale 
organismului. | 

Necesitatea absolută a principiului eredității se aplică atât 
oamenilor, cât şi popoarelor, căci popoarele sunt produse ale na= 
turii, nu ale inteligenţii omeneşti, orgănisme vii rezultate din co: 
laborarea principiului eredității şi a mediului. “Aşa cum vorbeşte 
de caracterul indivizilor, care se moşteneşte şi care nu se poate 
schimba. Eminescu vorbeşte şi de caracterul popoarelor, legat de 
natura intimă a firii lor. Vorbind de unele popoare degenerate, 
Eminescu se întreabă: „Dar vom uita oare identitatea şi atavismul 
caracterului!“ 1) Pentru a arăta transmiterea şi păstrarea caracte: 
rului la popoare sau la nuclee de popoare, Eminescu citează 
exemplul Napolitanilor, veche colonie grecească, care şicau păstrat 
până în zilele noastre, caracterul strămoşilor. 

Condiţiile în care se desvoltă un popor contribue la for 
marea caracterului acestui popor. Noi trebue să socotim un popor, 
ca şi un organism viu, într'o continuă mişcare, care constitue 
însăşi vieața şi evoluţia lui, fiecare moment fiind o stare de in= 
terferență dintre ereditate şi mediu. - încât desvoltarea lui isto- 
rică lasă urme în caracterul poporului. Eminescu susține că în 
organizarea fizică şi morală a Grecilor din Fanar a lăsat urme 
mia de ani de crime ordinare, de viclenii, intrigării din Bizanţ, 
formând un neam degenerat, îmbătrânit fiziceşte şi moraliceşte. 
„Legea cauzalităţii e absolută; ceea ce s'a petrecut drept cauză o 
mie de ani în Bizanţ şi până azi, a trebuit să treacă în organiz 
zarea fizică şi morală a acelui neam...“ 2 

Eminescu se ocupă mult de substratul psihologic al popo= 
rului şi vorbeşte de încercările făcute pentru a întemeia o ştiinţă 
nouă: psihologia etnică, care ar corespunde după felul cum o 
descrie Eminescu cu etnologia. Eminescu în această parte arată 
din nou marea însemnătate a eredității în vieaţa unui popor, care 
reprezintă desvoltarea unuia şi aceluiaşi germene iniţial: 

„In vremea noastră s'au făcut încercări desa întemeia o nouă 
ştiinţă: psihologia etnică. Etnografia are de obiect descrierea, îm= 
părțeala şi spiţa de înrudire a popoarelor. Ca atare, se ţine de:o 
parte de istorie şi geografie, de alta de anatomie şi fiziologie. In 

  

1) Op. cit, vol, II, pg. €7. 
2) Op, cit, vol. IV, pg. 412,
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“partea geografică studiază distribuţia popoarelor pe glob, natura 
locuitorilor oricărei țări, datini şi obiceie, limbă şi religie. In partea 
istorică deosebeşte familiile de popoare, raporturile între ele şi 
filiațiunea, le urmăreşte în migraţiunile lor cele mai depărtate şi 
în încrucişările şi corcirile lor. In partea anatomică şi fiziologică 
în sfârșit hotărește caracterele deosebite, pe care se întemeiază 
-clasificarea raselor omeneşti. 

Dar, precum lesne se vede, etnografia nu are a face decât 
-cu lucruri exterioare : distribuţie, descendență, migraţiuni, datini; 
nu se ocupă cu rezultatul lăsat în spiritul poporului prin toate 
“schimbările acestea, cu substratul psihologic. Neapărat că şi zona 
în care locuieşte, şi natura părinților din care coboară, și încru: 
cişările, trebue să se fi înmagazinat în spiritul poporului şi în 
limba lui într'o formă Oarecare; neapărat că astfel se va fi dez 
“prins el de a privi serii întregi de lucruri. Toată istoria unui popor 
-— în orice privire » e înmagazinată în prezentul lui şi toate cali: 
tăţile şi defectele lui sunt desvoltări ale unui şi aceluiaşi germene 
fundamental, ale unui şi aceluiaşi sâmbure. Mutând cireşul sub 
„zonele cele mai deosebite, el se va modifica, însă tot cireş o să 
rămână.!) 

Cea mai mare parte dintre obiectele atribuite de Eminescu 
'etnografiei, împreună cu studiul rezultatelor lăsate de împrejurări 
în spiritul poporului, adică studiul substratului psihologic, formează 

«azi preocupările etnologiei. 
Calitățile morale şi intelectuale ale unui popor atârnă în primul 

rând de rasă, prin care Eminescu înţelege calităţile fireşti trans= 
mise ereditar, apoi de climă şi de alte elemente ale mediului fizic, 
„de factorii istorici, şi de starea economică, element al mediului 
social.?) Mediul de desvoltare al fiecărui popor este deosebit de 
al altor popoare, căci „un popor, ca societate organizată prin. naz 
tură contra agenților destructori ai naturii, are a se lupta ici cu 
arşiţa, dincolo cu apa mării, colo cu nefertilitatea pământului, 
colo cu invaziuni repetate...“, toată lupta -aceasta cu scopul cons 
“servării existenţii proprii.3) 

Eminescu vorbește adesea despre caracterul individului şi 
«despre caracterul poporului, înțelegând prin aceasta zestrea morală 

  

1) Op, eit., vol. 1, pg. 320; 
1) Art, „Frază şi adevăr“, op. cit, vol. II, pg. 205. 
3) Op. cit, vol. Il, pg. 335.
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şi intelectuală, legată de calităţile rasiale. Caracterul naţional af 
unui popor se desvoltă în jurul unor idei dominante, pe care 
Eminescu le descrie astfel: „++. în universul intelectual şi moral 
al fiecăruia trebue să existe poluri, idei dominante, împrejurul 
cărora să se opereze mişcarea celorlalte gândiri. Aceste idei sunt 
vertebrele caracterului individual, și când aparţin unui popor întreg, 
ele constitue caracterul naţional... Ele cată să răsară din ele= 
mente statornice ca şi dânsele, din natura pământului de sub pi= 
cioare, a cerului de deasupra, a statornicilor datini şi gândiri ale: 
rasei naționale. dimprejur. Aceste idei se moştenesc în bunul simț 
comun al poporului în aptitudini şi înclinări de caracier, pe care 
le lasă părinţii din părinți strănepoţilor lor“.!) 

In. această definiţie a caracterului naţional găsim toate ele- 
mentele care constituesc suprema realitate pentru noi, care este 
neamul, comunitate biologică de destin, tradiţie şi spaţiu. Carac= 
terul național se moşteneşte din moşi-strămoşi, cuprinzând te= 
zaurul de simţire şi gândire al poporului, statornicile datini Şi. 
gândiri, răsărite din elementele tot atât de statornice ale Spațiului 
nostru, din natura pământului de sub picioare şi a cerului de: 
deasupra. 

Acest caracter naţional ne este caracteristic nouă, poporului 
nostru şi totdeauna se va vedea deosebirea dintre produsul străin 
şi minţile care constituesc „eflorescența organică“ a poporului 
nostru.) | 

Aceasta este marea problemă a eredității şi a -inediului în 
scrisul Jui Eminescu. Din toate cele expuse mai sus Eminescu cere 
acelora care conduc destinele neamului nostru ca să fie organic 
legați de ființa comunităţii româneşti, de tot trecutul poporului, 
să reprezinte cu adevărat sufletul nostru străbun, şi pentru ca pe: 
baza de „vederi organice răsărite din capete organizate“ să mergem. 
pe drumul cel bun. 

CREȘTERE NATURALĂ, PROGRES, CULTURĂ — 
Creşterea sau desvoliarea este semnul vieţii... „orice nusi 

icoană, ci viu, e organic şi trebue să te .porţi cu el ca şi cu orice 
organism viu. lar tot ce e organic se naşte, crește, se poate îm= 
bolnăvi, se însănătoşează, moare chiar“,2) 

1) Op. cit., vol, IV, pg. 416. ă 
1) Op, cit., vol. IV, pg. 47, 
3) Op, cit, vol. II, pg. 180.
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Creşterea oricărui organism trebue să conțină, după Emi= 
necu, „germenii unei desvoltări organice“. 

Această desvoltare a oricărui organism viu se face conform 
legilor imanente ale firii, de respecirea cărora depinde vieaţa 
lungă sau scurtă, inflorirea sau decadența, boala şi moartea orga» 

nismului. 

“Această creştere naturală, înceată şi continuă, ca tot ce apar=: 
ține firii, o întâlnim pretutindeni, în lumea plantelor şi a vieţui= . 
toarelor, în lumea oamenilor şi în vieața neamurilor, Ea asigură 
mersul natural al desvoltărei indivizilor şi mersul normal, organic: 
şi continuitiv al istoriei omenești. 

Pentru a putea să slujim realităţile, pentru a fi folositori oame» 
nilor şi neamului se cere să pătrundem legile vieţii, să înțelegem. 

drumul încet, dar sigur, al desvoltării naturale şi să nu încercăm 
să facem noi legi care să supună natura, adică ceea ce nu se 

poate supune şi schimba. Legile societății, scrise de oameni, trebue: 
să ajute la menţinerea omului pe drumul vieții şi al creşterii 
organice. 

Continuitatea fireasă a creşterii organice ne duce la înţe= 
legerea adevăratului progres, căci „precum orice moment al cre: 
şierii e o conservare a celor câştigate în trecut şi o adăogire a 
elementelor, cucerite din nou, astfel adevăratul progres nu se poate 
opera decât conservând pe de o parte, adăogând pe de alta: o. 
vie legătură între. prezent şi viitor, nu însă o 'serie de sărituri 
fără orânduială“.2) ... „cine zice „progres“ nul poate admite decât 
cu legile. lui naturale, cu continuitatea lui treptată. A îmbătrâni 
în mod artificial pe un copil, a răsădi plante fără rădăcină pentru 
a avea grădina gata în două ceasuri, nu e progres, ci devastare“.?) 

- „progresul nu se improvizează prin comoțiuni violente. El este 
opera înceată şi înțeleaptă a timpului“.*) ... „progresul adevărat 
fiind o legătură naturală între trecut şi viitor, se inspiră din tra: 
dițiunile trecutului, înlătură însă inovaţiunile improvizate și aven»: 
turile hazardoase“.5) | | 

lată atâtea citate care arată înţelesul organic acordat de Emi» 
nescu progresului, care nu este decât o creştere naturală, o legă= 
tură vie între trecut şi viitor. 

:) Op. cit, vol. Il, pg. 289. 

3) Op cit, vol. Il, pg. 259, 

+) Op. cit, vol. IV, pg. 385, 

5) Op, cit., vol, JI, pg. 289.
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Pentru Eminescu cultura este o creştere a minții şi a inimii, 
care lucrează înlăuntrul oamenilor. Această creştere nu poate fi 
decât organică, evoluând incet Şi în mod firesc ca orice creştere 
şi respectând legile naturale ale vieţii. Eminescu afirmă că e mas» 
tematic sigur că tot ce se face într'o societate organizată, fără o 
desvoltare paralelă a culturii în zadar se face, că progresul real 
operează înlăunirul. oamenilor și cu cât aparențele progresului 
sunt mai mari, fără creşterea culturii, cu atât regresul real este 
„mai simţitor. Trebue să existe o paralelă naturală între cultură şi 
civilizaţie. După cum nu pulem creşte într'o noapte, atât cât cresc 
alții în mod firesc în ani întregi de muncă, tot aşa nu ne putem civiliza peste noapte, adoptând cu deridicata legi, forme, instituţii 
Şi etichete străine. „O muncă, crescând în progresiune mică, dar continuă, va spori puterile copilului la maximul posibil ; o muncă „intelectuală, crescând asemenea în progresiune, va spori cultura 
unui popor la maximul ei şi prin aceasta capacitatea lui de a în: 
țelege interesele publice. Dar pentru aceasta trebue timp şi eco= 
nomie de forţe.!) 

Eminescu arată deosebirea care există între moştenirea unui 
-capital bănesc şi moştenirea unui capital de cultură. Capitalul de 
bani stă la dispoziţia urmaşilor, care se folosesc de averea părina ților, fără să fie nevoiţi să facă vreun efort, — pe când de moşte= 
nirea de cultură a înaintaşilor, urmaşii nu pot să profite fără nicio trudă, ci trebue să-şi apropie acest capital printr'o nouă trudă a 
minţii: „Cultura omenirii, adică grămădirea unui capital intelec= tual şi moral nu seamănă cu grămădirea capitalelor de bani. E drept că cei ce irăiesc astăzi se folosesc de rezultatele dobândite 
de alți cugetători înaintea lor, însă acele rezultate ei nu le capătă 
„deodată ca o strânsură părințească, ci trebue să şi le aproprieze printr'o muncă intelectuală, prin studiu“.?) 

Cultura unui popor, deşi conţine elemente comune şi altor 
popoare, nu poate răsări şi creşte decât din adâncurile fiinţei etnice, purtând pecetea geniului naţional. | 

'O creştere organică, un progres natural şi o cultură ade- vărată, trebue să stea la temelia aşezării noastre naţionale: Număi 
-aşa indivizi şi comunitate, ne putem îndeplini rosturile noastre, 

  

1) Op. cit, vol. IV, Pg. 545. 
*) Op. cit., vol. W, Pg. 326-327,
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“fireşti, numai aşa putem cunoaşte bucuriile implinirilor, rodirea 
în vieaţă şi în istorie şi scăpăm de blestemul nerodirii, de acea 
„moarte în vieaţă“, despre care a vorbit cu atâta pasiune Eminescu. 

TRĂDIȚIA 

„Ar fi un act de ingratitudine' către 
_ strămoșii noştri, dacă nezam închipui 

că cu noi începe lumea în genere şi 

România în deosebi. 

Eminescu 

In scrisul său, Eminescu este adânc pătruns de însemnătatea 
“tradiţiei la formarea omului şi în vieața neamului. Pentru - Emi» - 
nescu tradiția şi iubirea trecutului constituesc semnul dumnezeesc 
care imparte pe oameni în două lumi care nu se pot înțelege 
niciodată : una clădită pe legile eterne ale vieţii şi pe istorie şi 
alta raționalistă şi contractualistă, întemeiată pe materialism şi 
cosmopolitism. 

Eminescu înţelege prin tradiţie „moştenirea părintească“, 
„adică zestrea spirituală, comoara de gândiri şi simţiri străbune. 
“Fa nu are un început, o dată înscrisă în timp de către oameni, 
căci ea s'a născut odată cu neamul, din negura vremurilor, fiind 
un element viu al ființei etnice. Tradiţia este proprie fiecărui popor, 
fiind expresia sufletului neamului, un produs al geniului naţional. 

Tradiţia, comoara de gândiri şi simțiri străbune, sufletul 
veşnic al neamului, a stat la temelia literaturii noastre culte, lite= 
ratura poporană fiind izvor de inspirație şi material de prelucrat 
la Alecsandri, Alecu Russo, lon Creangă, Anton Pan, Petre Ispirescu. 
“Toţi marii noştri scriitori şi-au fecundat opera din adâncurile ge= 
niului poporului. Când a apărut Eminescu drumul era deschis, 
cărarea era bătătorită, mai era aşteptat doar acela care să întru: 

-peze în frământarea lui tot ceea ce alții au putut numai să prez 
simtă şi să întrevadă în inima lor. Cu patimă şisa iubit Eminescu 
neamul, cu sfințenie a cinstit glia străbună: „ţărâna mamă“, ca 
nimeni altul în istorie s'a simţit legat de trecut şi de tot ce mişcă 
în țara aceasta, „râul, ramul“ şi ca puţini alţii a lucrat la teme» 
iile viitorului românesc. | 

Eminescu a iubit trecutul: „Mi-ar fi plăcut să trăiesc în 
trecut... Să fi trăit pe timpii când Domni îmbrăcaţi în haine de 
-aur şi samur ascultau de pe tronurile lor, în învechitele castele,
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consiliile divanului de oameni bătrâni - poporul entuziast şi creştin 
undoind ca valurile mării în curtea Domniei - iară eu, în mij- 
locul acelor capete încoronate de părul alb al înţelepciunei, în 
mijlocul poporului plin de focul entuziasmului, să fiu inima lor 
plină de geniu, capul plin de inspirațiune - preot durerilor şi-a 
bucuriilor = bardul lor“.!) In altă parte Eminescu spune prin glasul 
lui Arbore: 

„Trecutul e în mine şi eu sunt în trecut 
Precum trăieşte cerul în marea ce-l respiră“.?) 

Aceeaşi dragoste faţă de trecut o întâlnim în Scrisoarea Ill-a, 
Epigonii, poemul Mureşeanu, Sărmanul Dionis şi Geniu Pustiu. 
Cultul pentru Ștefan-Vodă este cultul trecutului, [a fel ca şi admi: 
raţia pentru Alexandru Cel Bun, părintele țării şi pentru Mircea 
Cel Bătrân. 
” Eminescu a cunoscut pământul românesc, a înțeles şi a iubit 
poporul şi obiceiurile lui. In etate de numai 19 ani, student la 
Viena fiind, Eminescu, după cum arată Dl D. Murăraşu, când 
colegii săi români renunță la petrecerile imitate după străini şi 
fac petreceri cu caracter românesc exclamă: „Minunat, aşa în 
țeleg . şi eu. Este vieața din vieaţa noastră românească care se 
lipeşte de sufletul nostru“.2) , 

In înţelesul de moștenire părintească, tradiţia . cuprinde în 
scrisul lui Eminescu mai multe -elemente. Astfel. el vorbeşte 
foarte des despre legi şi datini, despre obiceiurile vechi, obiceiul 
pământului, dreptul viu, înăscut poporului, moravuri, tradiţii, simţ 
istoric, bunul simţ românesc, deprinderile seculare ale poporului. 
El admiră limba veche românească, vorbită de Românii de prez 
tutindeni şi se entuziasmează în faţa petrecerilor şi obiceiurilor po» 
porului. Tradiţia constitue ceea ce este original în vieața noastră 
nâţională, insuşi caracterul neamului românesc. Este vorba aici 
de unele obiceiuri caracteristice numai nouă, de „0 manieră de 
a vedea“ lumea şi vieața, un fel de a fi românesc, un fel de a 
acționa conform firii noastre. Numai pe această forţă tainică 

  

1) Ms. Ac. Rom, fol. 51; ed, Op. compl. pg. 246 col. 2, cit. după D; 
Murăraşu, Naționalismul lui Eminescu, pg. 272. 

2) Mira, Ms, Ac. Rom, 9254 fol. 70 v.; ed. Op. compl. pg. 309 col 3, după D. Murărașu, op. cit. pg. 222. 
” 3) Stefanelli, Amintiri despre Eminescu, Buc. Sfetea- 1914, pg. 76, după 

D. Murărașu, op. cit, pg. 92920. ”
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a tradiţiei se poate zidi concepţia de vieață a unui popor şi 

se poate _ întemeia organizarea naţională şi socială. In înţelesul 

acesta, Eminescu este cel mai mare tradiţionalist al neamului, cel 

mai mare răscolitor al fiinţei noastre etnice. 

Pentru Eminescu tradiţia are mare însemnătate în vieața poz 

porului şi în organizarea statului. Eminescu ne spune că o nație 
neapărat trebue să aibă „o limbă, o istorie, tradiţii, -moravuri» 

proprii şi caracteristice...“ ... „Suntem un neam de oameni, lipit, 

prin tradiţii, moravuri şi limbă, de un petec de pământ, pe care 

cu titluri netăgăduite îl putem numi țara noastră“,!) Eminescu 
constată că ceea ce îi leagă între ei pe toți Românii, deşi aparţin 
la state deosebite, sunt „legăturile de sânge şi identitatea indivi= 
dualității naţionale“ la unii şi „comunitatea tradiţiunilor istorice 
şi identitatea vederilor religioase“, Ia alții...“ Izvorul întăritor al 
istoriei naționale, iubirea de limbă, de datini şi popor“.2) ... „ştii 

tu că în lumea aceasta nu este nimic mai interesant decât istoria 

poporului nostru, trecutul lui. ..“3) . - 
Acei care au zăbovit asupra problemei tradiţiei, la noi ca 

şi în alte părți, au stabilit drept adevăr primordial că tradiţie 
înseamnă continuitate, istorică şi biologică, şi au pus cu toţii pro= 

blema eredității, — natural nu în sensul restrâns al-cuvântului, ci 
în acela al transmiterei calităţilor fizice, psihice şi intelectuale, 
adică a întregei zestre a înaintaşilor. Din această moştenire traz 

diția reprezintă patrimoniul spiritual al unei comunități: datini, 
deprinderi străbune, obiceiuri, simţirile şi gândirile proprii, crez 
dința, arta populară, portul, etc. Tradiţia se întemeiază pe eredi= 
tate, inoirile şi modernismul pe adaptabilitate. Să vedem la Emi= 
nescu, raportul dintre aceste două principii determinante în vieaţa 
oricărui organism, în privinţa păstrării tradiţiei şi a formelor stră. 
bune: „Şi dacă ne întrebăm care e cauza începătoare a acestui 

rău, nu găsim alta decât liberalismul, copiat din străinătate. Na. 
tura e conservatoare ; celor: mai multe ființe din lume ea nu. le 
acordă mai niciun progres; scara ființelor de sub om e staţio: 

nară. Omul are, prin aparatul lui nervos, un instrument de înain= 

) Op. M. Eminescu, Opere, ed. Prof. 1. Creţu, Cult, Naţ., Buc. 1939, 
vol, III, pg. 116. . . 

:) Op. cit., vol. III, pg. 431. 
3) G. Panu, Amintiri dela Junimea, Adevărul, Buc, 1998, 1, pg. 353-534, 

- it. după D. Murărașu, Naționalismul lui Eminescu pg. :240, |
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tare, dar nu de înaintare prin salt, ci încet şi gradat. Pentru a. 
satisface trebuinţe noi un popor trebue să aibă timp asşi apropia 
calităţi noi, căci calităţile pe care le-a câştigat în trecut sunt bune 
pentru condiţiile de vieaţă din trecut. Nu poți face dintr'un peşte 
o vietate de uscat, căci va pieri; nu poți schimba peste noapte 
condiţiile sociale şi economice ale unui popor, fără ca acesta să 
fie ameninţat de pieire. Indivizii, deci şi poporul, sunt rezultante 
a două principii contrarii, întâi a principiului eredității, cel con 
servator, carezl face să ţină la datină şi deprinderi din trecut, să 
trăiască ca în trecut, să urmeze procedeele părinţilor, al doilea al 
adaptabilității, prin. care poporul caută a câştiga aptitudini noi, 
potrivite cu mediul nou în care trăieşte. Dacă mediul se modie 
fică încet, dacă progresul se face gradat, fiecine are putinţa şi 
timpul de a se adapta împrejurărilor, dacă schimbarea e spontană, 
prea puţini merg înainte, marea majoritate rămâne în urmă Şizi 
merge rău. Acesta e un adevăr valabil după Darwin pentru toată Iumea organică, deci şi pentru om“.!) In acest fragment de ma: 
nuscris, pe lângă problema progresului şi a civilizației, Eminescu arată legătura dreaptă dintre principiul eredității şi tradiţie. Nu poate exista vieață românească adevărată fără cultul trecutului şi fără tradiție, — şi nu poate exista tradiţie fără continuitatea de gândire şi simţire, cuprinsă în plasma germinativă a neamului, 
Această continuitate singură ajută la împlinirea deza-lungul time 
purilor a gândurilor mari care: izvoresc din sufletul neamului,. 
lată un fragment de articol în acest sens: 

„Cum la zidirea piramidelor, acelor piedeci contra pasurilor 
vremii, fundamentele cele largi şi întinse purtau deja în ele in= 
tenţiunea unei zidiri monumentale, care e menită deza ajunge la 
o culme, astfel în Vieaţa unui popor munca generaţiunilor-trecute, 
care pun fundamentul, conţine deja în ea ideea întregului. Este 
ascuns în fiecare secol din vieaţa unui popor complexul de cu: 
getări, care formează idealul lui, cum în sâmburele de ghindă e 
cuprinsă ideea stejarului întreg. Şi oare oamenii cei mari ai Ro. 
mâniei, nusi vedem urmărind cu toţii, cu multă ori puţină clari= 
tate, un vis al lor de aur, în esență acelaşi la toţi şi în toți timpii ? 
Crepusculul unui trecut apus aruncă prin întunerecul secolelor: 

  

1) Ms. Ac. Rom. 2964 fol, 284, cit. după D. Murăraşu, op. cit. pg. 
969-963.
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razele lui cele mai frumoase, şi noi, agenţii unei lumi viitoare, nu. 
suntem decât reflexul său“.!) 

Lupta lui Eminescu pentru restaurarea adevăratei vieţi TO= 

mâneşti, este lupta pentru tradiție şi neam, lupta naţionalismului 
împotriva materialismului politic. Eminescu ne spune că garanția 
dăinuirei şi desvoltării normale a unui stat constă în „împăcarea 
formelor tradiţionale de existență, cu cuprinsul lor nou, cu dese 
voltarea nouă“. Liberalismul şi ceea ce s'a prezentat lumii sub 
etichete asemănătoare a nesocotit prea mult realităţile româneşti. 
şi trecutul neamului, călcând în picioare tradiţiile țării. Oamenii. 
politici au procedat „ca şi când poporul românesc, a fost în trecut: 
un popor de vite, fără legi fără obiceiuri, fără nimic“.:) Poporul 
a fost tratat ca un venetic, fără tradiții şi fără istorie.5) 

Inaintea liberalismului, fanariotismul a fost acela care a căutat 
să surpe temeliile ţării să distrugă pe boieri şi lovească în ţără»: 
nime, pentru ca distrugând aceste două clase naţionale, să omoare * 
orice tradiţie românească. Impotriva acestor stricători de țară se: 
va ridica Tudor pentru a restaura trecutul românesc. „Vă cer: 
trecutul ţării mele-îndărăt cu Domnia ei, cu legile ei vechi, cu 
datinele ei“ - aşa ne spune Eminescu că vorbeşte Tudor către 
Împăratul Turciei. Cu mult înainte Mateiu Basarab, ridicânduzse 
împotriva străinilor şi a stricăciunei adusă de ei în. țară, spunea.:. 
„Voim să punem la loc bunele şi bătrânele datini ale ţării“, 
„Numai în trecut văd toţi rădăcinile regenerării“ — ne spune în. 
concluzie Eminescu.) | 

Liberalismul românesc nu vrea să recunoască altă tradiţie - 
decât aceea care începe cu anul 1848, ca şi când am putea să 
uităm întreg trecutul neamului până la această dată și să neso:. 
cotim experiența de veacuri a înaintaşilor. De atunci, dela data 
oficială a naşterii statului român modern datează nesocotirea tra= 
diţiei noastre şi toată orbecăiala după alte forme de vieaţă. Tinerii 
care se întorceau dela Paris, rău sau de loc pregătiţi, au socotit: 
că se pot întroduce şi la noi formele strălucite de acolo, rezula. 

1) M. Eminescu: Scrieri politice, ed. D. Murăraşu, Scrisul Românesc, 
Craiova, pg. 38. 

2 M. Eminescu, Opere, ed, Prof. L Creţu, Cal. Naţ, Buc. 1939, vol. II,. 
pag. 166. 

3) Op. cit., vol. IV, pg. 14. 

4) Op. ctt., vol. IV, pg. 378.
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tate ale unei vieţi istorice de o mie şi mai bine de ani, „uitând 
“că pădurea cea urieşească de averi,: ştiinţă şi industrie are un: 
trecut foarte lung în urmăsi“,!) Eminescu condamnă fără cruţare 

spe aceşti stricători ai vieţii noastre istorice, „capete sucite, care 
cred că în lume poate exista adevăr absolut şi că ce se potria 
veşte în Franţa -se potriveşte şi la noi“.:) „Dela mişcarea din 48 

.Şi până astăzi, națiunea românească, pe terenul politic, n'a făcut 
alta decât a se fepăda sistematic de orice tradiţie, a arunca dez 
parte orice s'ar numi original în vieaţa ei naţională, cu mai multă 
“ardoare decât cuartalurile de coloni din America de miază-noapte 
-Şi pe o scară lot atât de înaltă, reformele, toate teoriile cosmo= 
polite, toate calapoadele internaționale, în vieaţa politică şi inte= lectuală, în limbă, în moravuri, în tot“,5) 

Origina răului constă tocmai în Organizarea liberală şi ra 
ționalistă a statului: „Nouă ni se pare că adevărata cauză a mis 
Zeriei e cu totul altundeva; că ea e în caracterul întregei des. 'voltări liberale, începute în secolul trecut, căzşi are temeiul în organizarea raționalistă în locul vechei organizări mai naturale“,4) 

Am avut o moştenire mândră dela înaintaşi, o organizare “sănătoasă a statului, întemeiată pe datina şi legea străbună. „Obi. -ceiuri ale pământului, cunoscute de toţi, necontestate de nimeni, admise fără să fi fost vreodată sancţionate de cineva şi neavând 
altă sancţiune decât aceea a deprinderii seculare“, apoi dreptul 
“viu al poporului, pe care oricine îl putea aplica şi căruia i se 
supuneau toţi, bunul simţ atât de caracteristic românului, vitejia din timpuri grele şi munca temeinică din timpuri de pace, - 
„aceasta era vieața acelora care au fost înaintea noastră. 

„E drept că prezentul cu graiul lui viu, cu ambițiile lui e “un advocat foarte eloquent pentru meritele sale, fie reale, fie în: 
-chipuite, față de meritele unui trecut a cărui gură o astupă pă- 
mântul“.*) Dar pe Eminescu nu-l poate înşela acest prezent. El 
“vede că soarta ţării este în mâna unor oameni fără tradiţii hotăe 
-rite, fără naţionalitate hotărită, nelegați de niciun petec de pă- ;mânt, Cetăţeanul universal este cu mult mai periculos decât se 

  

*) Op. cit, vol. JI, pg. 164. 
*) Op. cit., vol. II, Pg. 184. 
5) Op. cit, vol. ul, pg. 9%. 
%) Op. cit., vol, IV, pg. 1539. 
5) Op. cit, vol. II, Pg. 994,
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crede, iar cosmopolitismul este pretextul de a nu face nimic pentru 
o parte a omenirii. Eminescu denunță pericolul mare care rezultă 
din alterarea tradiţiei unui popor în contact cu influenţe străine. 
„Precum. există acide, în stare a discompune orice corp organic, 
astfel există negaţiuni capabile a nimici întreg complexul de idei 
abituale ale unui popor...“ Eminescu se revoltă la gândul că 
liberalismul ar putea să prefacă România într'un fel de țară în= 
ternaţională, în ţara tuturor şi a nimănui, o mlaştină de scura 
gere a elementelor economiceşte şi moralicește nesănătoase din 
lumea întreagă. El constată că în situațiunea politică şi în conz 
dițiunea civilă ce s'a croit familiei române prin unele legi, se 
simte o siluire şi o anomalie, care nu exista în timpul vechei 
organizări „drepte şi fireşti“ ; toate condiţiunile sociale s'au surpat 
şi sau amestecat într'un fel de promiscuitate generală ; tradiţiile 
țării s'au uitat; o clasă nouă de guvernanți s'a ridicat fără tra: 
diții şi fără autoritate.!) De asemeni intuieşte pericolul străinilor 
pentru neamul nostru în toate aspectele lui. Străinii aceştia striz 
cători de țară nu pot să se integreze şi să fie folositori comunității 
româneşti prin însăşi plămada lor fizică şi sufletească: „Noi nu. 
contestăm acestor domni că vorbesc româneşte, ceea ce . conz 
testăm însă este că s'ar fi asimilat cu caracterul neamului ro: 
mânesc...“ 2); „Indivizi pe care geograficeşte, şi pentrucă -ei o. 

„spun, îi numim români. Le lipseşte simțul „istoric“, ei. se țin de 
nația românească prin împrejurarea că s'au născut pe cutare 
bucată de pământ, nu prin limbă, obiceiuri sau manieră de a 
vedea“.3) Aceşti străini nu cunosc trecutul țării şi nu sunt ca: 
pabili a înțelege spiritul şi înclinaţiunile adevăratului popor româz 
nesc...%). Străini cu neamul şi cu năravurile rele, ei strică ţara 
din temelie şi corup până în măduvă simţul de drept al românului. 

Sub influenţa nefastă a liberalismului se prăbuşeşte întreaga 
noastră organizație socială : biserică, corporaţii, familie şi în locul 
lor nu mai vine nimic. „Ne-am îmbolnăvit sufletul cu importul 
unor instituţii şi idei, potrivite poate cu stările de lucruri din 
apus, dar nepotrivite cu poporul nostru. Noi am importat forme 
şi etichete străine pentru realitățile noastre autohtone“. “De-am fi 

1) Op. cit, vol. IV, pg, 12. . 
?) Op. cit., vol, IV, pg, 69), 

3) Op. cit., vol. îl, pg. 184. 

4) Op. cit., vol. IV, pg. 69.
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rămas atât de exclusivişti precum erau părinţii noştri... aşa 
ne=am desgrădit, făcând drum larg unei civilizaţii pripite, unei 
pospăieli apusene, care în schimbul păturilor bogate ale brazdei 
noastre, ne împle de trebuințe, de care n'avem trebuință, - aşa 
că avem: „aşezăminte franțuzeşti, negoţ jidovesc, industrie auz 
striecească, limbă păsărească şi liberali, cari nu muncesc nimic 
şi trăesc din exploatarea ideilor politice“.!) Când încep a se naşte 
„câte bordeie atâtea obiceie“, trebue să existe o normă obiectivă 
neschimbată, pentru regularea raporturilor dintre oameni.?) Această 
normă nu poate fi decât tradiţia, întoarcerea la moștenirea străz 
bună. „Ca şi fiul pierdut din parabola evangheliei, noi ne-am 
pierdut din calea istoriei noastre adevărate, 'am cheltuit în mare 
parte moștenirea părintească pe formele goale ale unei civilizaţii 
străine, pe care n'am avut nici timpul, nici mijloace în deajuns 
spre a ne-o apropia, şi azi, cu mult mai săraci în puteri decât 
acum douăzeci de ani, noi ne vedem inaintea unor întrebări pe: 
care trebue să le deslegăm, deşi viaţa noastră ușoară de până 
acum nu nesa înțelepțit decât prea puțin“.?) 

lată pentru ce Eminescu exclamă atât de patetic: „Moşiie 
patres, moşia=patria, cu orânduielile lor bune şi drepte, cu limba 
lor spornică şi bogată, cu moştenirea lor intelectuală şi socială 
întemeiată pe o mare epocă eroică şi pe o desvoltare normală şi: 
sănătoasă - iată ceea ce nu mai avem...“ 

In faţa acestui prezent mizerabil, în fața perspectivei de a 
ne distruge sufletul şi de a dispare ca neam, Eminescu vede o. 
singură scăpare: întoarcerea la desvoltarea firească din trecut, la 
mersul continuativ şi organic al istoriei noastre. | 

Intreaga noastră vieaţă spirituală, întreaga noăstră organizaţie 
socială, trebue să răsară din rădăcini proprii, din adâncurile 
ființei noastre etnice. „Chestiunea de căpetenie pentru istoria şi 
continuitatea de_desvoltare a acestei țări este ca elementul ro- 
mânesc să rămâe cel determinant, ca el să dea tiparul acestei 
forme de stat, ca limba lui, înclinările lui oneste şi generoase, 
bunul lui simţ, cun cuvânt geniul lui să rămâe şi în viitor norma 
de desvoltare a ţării“.4) Legile să răsară din înseşi datinele şi 

  

1) Op. cit., vol. II, pg. 159-160, 
*) Op, cit, vol. IV, pg. 47, 
3) Op. cit. vol, II, Pg. 3%. 
4) Op. cit, vol, IV, pg. 307,
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deprinderile poporului. Naţiile istoriceşte bine închegate au avut 
mari. tradiţii şi datini, precum şi „un puternic şi pururea întinee 
ritor geniu național“. Să nu importăm de pe străine meleaguri 
forme de vieaţă pentru noi, să nu creăm o atmosferă de plante 
exotice pentru stejarul autohton. Noi trebue să iubim nația ro: 
mânească aşa cum este, cum a lăsat-o Dumnezeu şi cum a ajuns 
prin vrednicia înaintaşilor noştri. 

Eminescu ne arată unde găsim drumul cel bun şi drept al 
desvoltării noastre tradiţionale. In lumea dela țară, păstrătoarea 
cea mai credincioasă a comorilor noastre. naţionale, găsim calea 
cea adevărată; la omul dela ţară, născut și crescut în condiţii 
normale, în acel ţăran care întruchipează tinereţea de simţiri şi 
fecioria de gândiri a neamului, în această lume nepângărită de 
civilizația cea omorîtoare. de suflet a oraşelor, găsim îndreptarea 
vieţii noastre. Eminescu observă cum pe măsură ce se întinde 
la noi civilizaţia, pe aceeaşi măsură se stinge vieața tradițională 
românească, cele mai frumoase manifestări ale sufletului comun 
al neamului. Pentru aceasta oftează aşa de adânc Eminescu în 
Doina: _ 

„Şi cum vin cu drum de fier, 

Toate cântecele pier...“ 

Intoarcerea la vieața românească autentică se face numai 
luând de model ţăranul: „Oraşele care în locul sănătosului Anton 
Pan citesc dramele nesănătoase ale Parisului, şi aşa şi-au pierdut 
tot rostul unei culturi adevărate şi vor redeveni într'adevăr ro= 
mâneşti când vor reîncepe azşi reînvăța limba şi obiceiurile dela 
badea Toader“. Eminescu ştie că „pe țăranul român nul faci 
străin nici în ruptul capului şi pace bună“, iar el se mândreşte 
cu origina lui țărănească: „Scriitorul acestor şiruri e însuşi neam 
de țăran“. “Eminescu laudă literatura poporană, „care reprezintă 
sufletul românesc în ce are el mai curat, mai expresiv şi mai 
original“. Aceeaşi dragoste mare pentru orice manifestare a su» 
fletului poporului: „Nu pierd niciodată ocazia, deza lua parte la 
petrecerile poporale. Ca un prieten pasionat al poporului, când 
acesta se adună în mase, simt că sunt o parte a totalității. E. ceva 
dumnezeesc în acest sentiment, aşa că orice serbare a poporului 
mi se pare o sărbătoare sufletească, o rugăciune cucernică“.!) lată 

:) Chendi, Prefaţă la M, Eminescu; Lit. populară Buc, Minerva 1902, 
Pg. VII, cit. după D. Murărașu, Naționalismul lui Eminescu, pg. 236, 

3
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ce adânc este pătruns Eminescu de puterea tradiţiei, sentimentul 
dumnezeesc care îl face să se simtă o parte a totalităţii. 

De când au căzut boierii, țărănimea a rămas singura clasă 
păstrătoare a tradiţiilor şi a bunului simţ românesc. Ea ar trebui 
să exercite influenţa determinantă asupra .desvoltării acestei ţări. 
„Dacă pe acest pământ va exista vr'odată o civilizație „adevărată, 
va fi aceea ce va răsări din elementele civilizatorii vechi, din 
începuturile sănătoase ale unui Ureche sau Miron Costin... Din 
rădăcini proprii, în adâncime răsare civilizația adevărată a unui 
popor“.!) 

Eminescu admite numai existența artei naționale: „Numai 
arta naţională are rațiune de a fi, numai ea nâşte în inimile ine 
divizilor întărirea şi intensivitatea acelui simțământ subiectiv carezi 
face ca toți să se numere membri aceluiaşi corp“. ...numai artele 
naţionale sunt „bucăţi din vieaţa subiectivă a poporului“ şi numai 
ele întăresc conștiința naţională şi»i lărgesc orizontul“.?) In altă 
parte Eminescu arată cum trebue să fie literatura, artele şi legise 
lația: „artele şi literatura frumoasă trebue să fie oglinzi de aur 
ale realităţii în care se“mişcă poporul, o coardă nouă, originală, 
proprie pe bina (scena, N. N.) cea mare a lumii. Legislaţia trebue 
să fie aplicarea celei mai înaintate idei de drept pusă în raport 
cu trebuințele poporului, = astfel încât explicarea şi aplicarea 
drepturilor prin lege să nu contrazică spiritului acestora “.3) 

„Nu în imitarea formelor străine consistă adevărata propăşire. 
Luaţi dela străini gustul de a pili şi. a lucra cu dalta toate scrierile 
voastre, luaţi dela ei iubirea de adevăr, lipsa de suficienţă, res= 
pectu(l) ce ei îl au atât pentru obiectul pe caresl tratează, cât şi 
pentru publicul căruia se adresează. Dar o adevărată literatură, 
trainică, care să ne placă nouă şi să fie originală pentru alţii, nu 
se poate întemeia decât pe graiul viu al poporului nostru propriu, 
pe tradiţiile, obiceiurile şi istoria lui, Tot cezați produce înafară 
de geniul întradevăr naţional (nu patrioticoeliberalo=politic), nu 
va avea valoare şi trăinicie, nici pentru noi, nici pentru străinătate “,4) - 

  

1) M. Eminescu, Opere, ed. Prof. [, Creţu, Cult. Naţ., Buc. 1939, vol. IV, Pg. 319. 

*) Ms. Ac. Rom. 2285 fol. 12, pg. V şi VI, cit. după D. Murăraşu, 
Naționalismul lui Eminescu, pg. 256. 

5) M. Eminescu, Opere, ed. Prof. L. Creţu, Cult. Naţ., Buc. 1939, vol, Ii, = 
Pg. 31. 

1) Op, cit, vol. i, pg. 531.



37 

Aşa vede Eminescu. tradiţia şi -rosturile ei. lubirea trecutului 
şi a pământului este semnul dumnezeesc. care însemnează pe oa: 

menii cei aleşi. Legea şi datina străbună constituesc izvorul tăriei 
noastre de totdeauna, sâmburele miraculos din care se regenerează 
neamul după vremurile de grele încercări. Obiceiurile poporului, 
portul, jocurile şi cântecele lui constituesc tezaurul nepreţuit care 
oferă celor cu suflet curat sentimentul de asemenea dumnezeese 
al solidarităţii naţionale. „Statornicele datini şi gândiri ale rasei 
naţionale“, dreptul viu şi bunul simţ sunt elementele fundamen» 
tale pe care se clădeşte concepția noastră de vieaţă, proprie Ro= 
mânilor adevăraţi. Prin tradiție noi suntem identificaţi cu toată 
istoria românească, integrați în comunitatea de dragoste a nea: 
mului, a celor care au fost şi a celor ce vor veni. Această co: 
moară nepreţuită a tradiţiei, cea mai scumpă dintre toate, trebue 
s'o păstrăm neatinsă de pângăririle păgâne ale străinilor. Cu multă 
patimă s'a războit Eminescu cu străinii, mult iza blestemat când 
a văzut prăpădul pe care îl produc: distrugerea tradiţiei şi sus 
ferința neamului ; patimă izvorită din mintea lucidă a unui geniu 
care vedea drumul spre prăpastia pe care margeam conștient, 
dar mai ales inconştient. Tradiţia, patrimoniul spiritual al unui 
neam, este într'o continuă: devenire, zestrea iniţială trebue mărită 

prin strădania fiecărei generaţii. Orice înoire în vieața organis= 

mului naţional trebue să fie în concordanță cu tradiţia, pe măsura 
creşterii fireşti a neamului. Numai pe acest drum al tradiţiei ne 
împlinim destinul. Să nu uităm însemnătatea şi „razemul moral 
al unei mari tradiţii“, totdeauna prezentă la naţiile bine închegate 
şi în epocile: eroice ale unui popor. Neamul românesc nu a dat 
încă ceea ce poate da pentru a străluci în istorie, dar neam tânăr 
are în față viitorul şi comoara unei mari tradiţii. Nu suntem 
bătrâni ca să fi pierdut memoria trecutului, nu putem să nu 
ştim că „numai în păstrarea elementelor educative ale istoriei 
române e rădăcina spornică a viitorului“.!) 

„Reintoarcerea la acele calități ale strămoşilor, la vitejie, 

dreptate şi cuminţie, va fi începutul unei epoce de „adevărată 
regenerare“.?) | | 

1) Op. cit. vol. IV, pg. 459. 

2) Op. cit, voi. III, pg. 111.
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INDIVIDUL ȘI COMUNITATEA 

„Individul e numai mijloc pentru între= 
ținerea și inflorirea colectivităţii“. 

Eminescu 

Cu mintea lui limpede care poate ceti în cartea vieţii şi a 
istoriei, Eminescu intuieşte rosturile naturale ale individului, mo= 
ment efemer pe drumul vieţii neamului, de a sluji cu puţinătatea 
şi cu vremelnicia lui eternitatea comunităților de destin. 

Eminescu ştie că „individul e numai mijloc pentru întrez 
ținerea şi inflorirea colectivităţii.“ Acesta este rostul firesc al in. 
dividului, de îndeplinirea căruia atârnă bunul mers al societăţii. 
Tot ce a făcut individul înafara comunităţii, a fost un păcat 
împotriva vieţii şi împotriva lui Dumnezeu. „E o axiomă a istoriei 
că tot ce e bine e un rezultat al cugetării generale, şi tot ce e 
rău - e productul celei individuale“.') Foarte adesea Eminescu 
arată că relele din trecutul nostru românesc au fost îndividuae 
lismul şi nestabilitatea. Impotriva acestor două rele capitale şi a 
diferitelor lor aspecte sociale şi politice, Eminescu va lupta fără 
încetare şi fără cruţare în intreaga lui activitate de îndrumător. 
al neamului. : 

Eminescu duce o luptă continuă împotriva îndividualismului 
politic propovăduit de liberalismul apusean, cu principiile lui 
egalitariste, care urmăreau uniformizarea a ceea ce este prin nas 
ştere deosebit, a sacrificării viitorului în favoarea prezentului şi 
a elitei în favoarea numărului, în favoarea mulţimii. 

Păcatul cel mare al apostolilor liberalismului este că folosesc 
o metodă mecanică în interpretarea organizării societății omenești, 
plecând dela principii dinainte stabilite ca să le aplice naturii, în 
loc să caute să descifreze tainele naturii şi să înțeleagă dru= 
murile vieţii. ” 

„Zeița raţiunii credea în apus să pună lumea în orânduială 
numai prin propriul aparat al deducţiunilor logice, ale căror pre: 
mise nu erau bazate nici pe experiență, nici pe organizaţia înăse 
cută a statului şi a societăţii ca: obiecte ale naturii “.2) 

Intruchipare a bunului simţ românesc şi a reacţiunii nea= 
mului nostru de pretutindeni, conservator al moştenirii străbune 

  

1) M. Eminescu, Scrieri politice, ed. D. Murăraşu, pg. 39. 
2) Op. cit., pg. 213.
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din trecut şi aprig luptător împotriva ideilor stricătoare ale vea= 

cului, Eminescu opune individului națiunea, - îar drepturilor 

absolute ale omului le opune datoriile imprescriptibile ale omului 
faţă de colectivitate. El constată cu durere individualismul fără 
margini care s'a întins peste Europa, împreună cu toate consez 

cințele lui dezastruoase pentru omenire : 

„Un nemărginit individualism s'a lățit peste toată Europa. 

Individul e scopul, căruia i sau sacrificat toate elementele cate 
formau încheieturile organizaţiei vechi. Teoria că vieața e un 

-că în multe locuri chiar clasele superioare au incetat a crede că 
„au datorii către cele de jos, precum şi cele de jos nu mai vor 
să aibă datorii către cele de sus...“)) 

Deci, individul nu trebue să fie scopul așezărilor omeneşti, 
vieaţa nu este un drept, ci este o sumă de datorii către semenii 
noştri şi către comunitate, iar solidaritatea naţională dintre indivizi 

şi clase trebue să fie temelia organizaţiei noastre. 

Meritul individului constă în slujirea realităților naturale, pe 
drumul trebuințelor naturale ale poporului şi în spiritul ideilor 
națiunii : 

» Meritul nostru constă numai în formularea ideilor şi trea 

buinţelor existente ale poporului, nu în crearea altora ; ne vom lăsa 
îndreptaţi de cugetarea şi trebuințele poporului nostru, nu desale 
noastre proprii recepute poate dela străini, ne vom lăsa conduşi 
de curentul ideilor naţiunii şi nu vom pretinde rolul de a conduce 
noi. prin ideile noastre individuale“.2) | 

Dela individ, Eminescu trece la generaţie, pentru azi stabili 
Şi ei rostul natural de slujitor al vieţii şi al istoriei : 

„Dacă o generaţie poate avea un merit, e acela de a fi un 
credincios agent al istoriei, de a purta sarcinele impuse cu ne: 
cesitate de locul pe care îl ocupă în lănțuirea timpilor. Şi istoria 
lumii cugetă = deşi încet, însă sigur şi just: istoria omenirii e 
desfăşurarea cugetării lui Dumnezeu. Numai expresiunea exte: 
rioară, numai formularea cugetării şi a faptei constituesc meritul 
individului ori al generaţiunii, ideea internă a amândurora e 
jatentă în timp, e rezultatul unui lanţ întreg de cauze, 'rezultat ce 

1) Op. cit, Pg. 12, 

2) Op. cit, pg. 39.
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atârnă mult mai puţin de voința celor prezenţi decât a celor trecuţi“.1) 
. | 

O generaţie trebue să cuprindă în munea sa ideea şi sufletut 
întregului popor, să continue truda celor din trecut, să asigure desvoltarea. celor ce vor veni. în viitor. Această idee a întregului, care conţine întreaga ființă a neamului,. după cum în ghindă e cuprinsă ideea stejarului întreg, — trebue să stăpânească gândirea Şi activitatea indivizilor şi a generațiilor, în înlănţuirea neîntre= ruptă pe drumul organic şi istoric al vieţii unui popor. 

ADAPTAREA LA MEDIU 

Am văzut că Eminescu vorbeşte cu admiraţie despre teoria evoluției lui Darwin. Dar în privinţa luptei pentru existență, cu selecţia naturală care duce până la urmă la victoria celui mai bine înzestrat, Eminescu îşi exprimă întreaga |ui îndoială, în apli. 
carea acestei teorii societății omeneşti, | | „Victoria finală a superiorității e coada feo/ogică a bătrâs nului Darwin. Cu toată adâncimea filosofiei naturii, el e bun anglican, deci optimist ; în contra scepticismului cesar putea rezulta din teoria luptei pentru existență se îndreaptă aserțiunea că la: urmă victoria e a superiorității “.?) | 

Societatea omenească Şi=a viciat. organizarea naturală, încât nu se mai asigură triumful firesc al celor mai superiori. De obiceiu „nu superioritatea organică învinge, ci adaptabilitatea cun mediu dat de timp, istoriceşte, dat de Spăţiu, geograficeşte“.?) In socie: 
tatea omenească care este coruptă înving în lupta pentru existență cei lipsiţi de caracter, naturile josnice, care nu cruță niciun mijloc 
pentru a se ridica cât mai sus, poltronii, laşii, mişeii, mincinoşii, 
viclenii şi linguşitorii, care se vor adapta oricărui mediu, fie el cât de corupt. „... naturile Viguroase vor căta să întipărească; 
mediului caracterul lor, cele slabe se vor adapta ca ceara unui. mediu nedemn chiar, încât slăbiciunea e din acest punct de vedere un titlu de existență chiar“.4) De aici concluzia categorică : 

  

1) Op. cit, pg. 38, 
2) M. Eminescu, Opere, ed. Prof. 1, Creţu, vol. IV, pg, 207. 
3) Op. cit., ibidem, - 
4) Op. cit., ibidem,
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„Adaptabilitatea c'un mediu nesănătos, nedemn, nu înseamnă sus: 
perioritate organică“.!) 

Acestea sunt coristatările şi observaţiile pe care le face 
Eminescu pe marginea teoriei luptei pentru existenţă a lui Darwin“,. 

văzând cazurile în cari decrepitudinea şi paraziţii ajung a ex= 
ploata şi stăpâni elemente sănătoase şi puternice“) 

Eminescu exemplifică istoriceşte constatarea sa pesimistă 
despre victoria elementelor josnice, nedemne, fizic şi moraliceşte 

degenerate, care într'un mediu nesănătos se ridică deasupra. 
Astfel de câte ori un popor este învins de altul şi robit, ele= 

mentele sale viguroase şi statornice vor rămânea jos, nu se vor: 

adapta noului mediu al robiei, pe când cei slabi de caracter se 

vor adapta noului mediu şi se vor ridica deasupra, constituind 
oportuniştii de meserie, elemente decăzute care se adaptează ori: 

cărui mediu. Din acest punct de vedere slăbiciunea este decretată 

ca un titlu de existență. De aceea putem ofta impreună cu Emiz: 

nescu, exclamând: „Stejarul nu creşte pretutindenea; buruienile - 

în tot locul“.3) De asemenea, raportându:ne împreună cu Eminescu. 

la istoria noastră, vedem că în epocile de vigoare s'au ridicat 
Românii, prin calităţile adevăratei lupte: cinste, bărbăție şi cas 

racter, - şi în toate epocile de stăpânire străină s'au ridicat străinii 
şi elementele corupte și nesănătoase. 

De sigur că în gândirea lui Eminescu, aşa cum o putem dess. 

cifra noi astăzi, există idealul unei societăți organizate pe . baze 

sănătoase şi naturale, care să asigure triumful celui mai bine 
inzestrat printr'o luptă dreaptă de selecţie adevărată, - un. stat 
care să intervină pentru a înlătura din vieaţa lui elementele dez. 

căzute, imorale şi parazite. lată exprimată și prin cuvinte precise 

această idee a selecţiei, a unei adevărate politice biologice : „precum 
gospodarul, statul casei sale, îşi prăşeşte porumbul de buruiene,. 

astfel statul, gospodarul obştesc, cată să prăşească buruienile rele 

dimprejurul plantelor sale roditoare...“ „... vorba e de a găsi 
o organizare, precât omeneşte e cu putință, care să asigure înas 

intarea treptată a meritului şi înlăturarea ambițiilor nelegitime şi 

a poftelor nemăsurate, care stăpânesc pe toți aceia, ce fără muncă. 

1) Op. cit, ibidem. 

2) Op. cit, ibidem. 

3) Op. cit., îbidem,
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şi numai prin cheltuială şi tertipuri se hrănesc din sudoarea po» - 
porului, fără a o compensa nici prin ştiinţă, nici prin caracter“.1) 

Eminescu vede cu durere Organizarea coruptă a statului - 
liberalist, vede cum „în această luptă nu învinge cinezi. tare, 
nobil sau eroic, învinge cel pentru care orice: mijloc de câştig e 
bun, cel fără de scrupul față de concetăţenii săi, cel pentru care “orice apărare a muncii e o piedică, pe care va tinde a o răsturna 
pe cale legiuită sau pe cale piezişă“.2) Democraţia înlătură selecţia 
Şi nu se preocupă de promovarea, elitelor şi de viitorul capitalului 
„biologic al unui neam. 

Pentru Eminescu înaintarea în vieaţa politică nu se poate face decât pe baza unei mari inteligențe şi a unui mare caracter. 
Ideea elitelor este o idee centrală în gândirea eminesciană, cu o 
mare importanţă în vieaţa statelor şi a formațiunilor etnice. „Cumcă 
tot ce e organic e menit morţii, e Sigur; deci și statele şi fors 
mațiunile etnice. Cestiunea e în ce condiţii boleşte şi cade repede. 
De câteori vom deschide istoria vom vedea însă că statele scad 

«şi mor sau prin demagogie, sau prin despotism, şi că existenţa normală şi regulată, asigurarea celei mai mari libertăți de des. 
-voltare, e oligărchia celor drepți prin caracter, sprijiniți de cei înzestrați cu minte“,5) | 

Flitele lui Eminescu sunt naturi viguroase cu un caracter 
drept, viteaz şi generos, cu o inteligenţă vie şi cu o mare putere 
de muncă şi de luptă. Ele nu cunosc acea „meschină adaptabili= 

„ate în toate împrejurările“, caracteristică elementelor putrede şi - „decrepite, ele nu lasă ca mediul să le stăpânească şi evenimentele să se imprime în natura lor ca într*o ceară moale, ci dimpotrivă “caută să: imprime caracterul lor evenimentelor şi mediului. încona jurător. Inteligența, vitejia Şi caracterul trebue să determine situaţia indivizilor în societate, nu banul cosmopolit, banul câștigat pe 
orice cale, 

„Nu e indiferent pentru un popor cărui principiu se dato» „rează ridicarea unui om în mijlocul lui: dacă ea se datoreşte 
tăriei, curajului, energiei — tot atâtea numiri diverse pentru prina 
ipiul puterii de muncă şi pentru bărbăţie, sau dacă ea se da, 

  

!) Op. eit., vol, III, Pg. 227. 
?) Art. „Falimențul liberalismului român“, op. cit, vol. II, pg, 437, 3) Op. cit, vol, IV, pg. 105.
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torează speculei, apucăturilor, instinctelor feline şi oarecum, fe= 
meieşti ale omenirii. Nu e indiferent pentru vieața unui popor 

ca în loc de stejar, să răsară slabul şi pururea de vânt legănatul 
mesteacăn. Nu e indiferent dacă cei ce se ridică, au sau nu răs 

dăcini în pământul țării. Nu e, cun cuvânt, indiferent dacă soarta 

unei ţări e condusă de oamenii ei proprii, sau de aristocrația 

diferenţelor de preţ şi diferenţelor de opinii, de aristocrația cursului 
de bursă şi a limbuţiei“.!) 

ORGANIZAREA POLITICĂ 

„Nimic n'ar părea mai natural, decât 

ca oamenii să îa lucrurile așa cum sunt 

şi să nu caute în nouri ceea cesi dinas 

„_intea nasului lor“, 
Eminescu, 

Din această înţelegere biologică a realităţilor la Eminescu, 

izvoreşte şi o concepţie politică care se întemeiază pe primatul 

vieţii, concepție naturală, inductivă, pe care Eminescu o numeşte 
fiziocratică, în sensul larg al cuvântului, iar noi o numim conz 
cepție biopolitică. | 

Eminescu porneşte, cum am mai văzut, dela convingerea 

că oamenii sunt conduşi de legi fixe, care lucrează în mod ho= | 

tărît şi inevitabil. „Sociologia nu este până acum o ştiinţă, dar 

ea se întemeiază pe un axiom, care e comun tuturor cobştiințelor 

omeneşti, că adică întâmplările concrete din vieața unui popor 
sunt supuse unor legi fixe, care lucrează în mod hotărit şi ine= 
vitabil“, „... Statul trebue să existe şi e supus unor legi ale 

naturii, fixe, îndărătnice, neabătute în cruda lor consecvență “.?) 

Omul politic nu poate lucra decât cu realităţile, „orice POz 
jitică nu poate lucra decât cu elementele carezi sunt date, iar nu 

cu cele care îşi închipuieşte a le avea“... „niciodată o vorbă nu 
poate înlocui o realitate...“ 3) „... Ceea ce se cere dela o pro= 
fesie de credinţe politice este. de sigur înainte de toate, ca să co= 
respunză cu simțămintele şi aspirațiunile legitime ale țării şi să 

1) Op, cit., vol. IV, pg. 542. 
*) Op, cit., vol, II, pg. 163, 

3) Op. cit., vol, III, pg. 289-291.
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fie adaptată instituţiunilor ei“) ... „atât în lumea fizică cât şi în 
cea morală întâmplarea nu este nimic alta decât o legătură cauzală 
nedescoperită încă, tot astfel aspiraţiunile şi . sentimentele. sunt 
rezultatul neinlăturat al unei desvoltări anterioare a spiritului 
public, desvoltare ce nici se poate tăgădui, nici înlătura. O pro= 
fesie. de credinţe politice, care ar.face abstracţie de linia generală 
descrisă de spiritul public, nu sar deosebi cu mult de scrierile 
regelui lacob al Angliei, de Utopia lui Thomas Morus, de statul ideal 
al lui Plato, de contractul soeial al lui Jean Jacques Rousseau“.2) 

In organizarea societății noi nu trebue să pornim dela prin= 
cipii dinainte stabilite pe care să le aplicăm naturii, să ne ferim 
de maniera de a vedea mecanică, care reprezintă un punct de 
vedere static în înțelegerea lucrurilor, ci noi trebue să încercăm 
de a ne adapta naturei, mişcări neincetate care constitue vieaţa. 
Aceeași mişcare neîncetată, semn al vieţii se află şi la baza socie=: 
tății, aşa că nu există niciun adevăr social Veşnic, | 

„Ce greu pricepe o minte de rând că nu este în lumea 
aceasta nicio stare de lucruri şi niciun adevăr social veşnic: 
Precum vieaţa consistă din mișcare, aşa şi adevărul social, oglinda 
realităţii, este de-a-pururea în mişcare. Ceea ce azi e adevărat, 
mâine e îndoelnic, şi pe roata acestei lumi nu suie şi coboară 
numai sorțile omeneşti, ci şi ideile“.3) Ă 

Faţă de felul de a vedea al liberalismului, Eminescu repre. 
zintă „realismul naturii înăscute a statului“. Nu contează prins. 
cipiile, ci. modul cum se aplică principiile : . 

„Cauza tuturor relelor să nu fie alta decât că oamenii s'au îndepărtat dela principii? Oare dacă un om e sărac, cauza e că s'a depărtat dela principiul cutare ? Dacă e bolnav, dacă e incult, decă degenerează, cauza e că nu se închină la o definiţie politică ? 
Oare orbul e orb pentrucă nu cunoaşte economia politică, bols navul bolnav pentrucă nu ştie anatomia şi fiziologia ? ... răul e mult mai adânc, e social înainte de toate...“ 4) „In loc de prin=- Cipii ar trebui să pătrundă în societatea noastră ştiinţa de a. aplica principiile“.5) 

  

1) Op. cit., ibidem, 
2) Op. cit, ibidem. 
3) Op. cit, vol. II, pg. 179. 
1) Op. cit, vol, IV, Pg. 492, 
5) Op. cit., vol. IV, Pg. 470.
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Eminescu propovăduieşte o organizare naturală, înţeleasă şi 

acceptată de toţi, care să lucreze cu realitățile date şi să prezinte 
un mers organic şi continuativ de desvoltare. 

Cea dintâiu realitate care apare în gândirea lui Eminescu 
este poporul, un organism viu, „o ființă organizată prin: nestră= 

mutate vederi intelectuale şi morale“; Poporul este o „individua= 

litate etnică“ şi în înţelesul. acesta corespunde ideii noastre 
despre neam. 

Pe această idee fundamentală a poporului, organism. viu, 
care se naşte, creşte, înfloreşte, decade şi moare chiar, pe calia 

tăţile înăscute şi proprii acestui organism, Eminescu clădeşte or= 
ganizarea statului şi defineşte arta de a guverna: 

„Natura poporului, instinctele şi înclinările lui moştenite, 

geniul lui, care adesea neconştiut urmăreşte o: idee, pe când ţese 

la războiul vremii, acestea să fie determinante în vieața unui stat, 
nu maimuţarea legilor şi obiceielor străine. Deci, din acest punct 
de vedere, arta de a guverna e ştiinţa de-a ne adapta naturii 
poporului, a surprinde oarecum stadiul de desvoltare în care se 

află şi a-l face să meargă liniştit şi cu mai mare siguranţă pe 
calea pe care a apucat“.!) 

Să reținem această minunată definiţie a artei politice, ştiinţa 

de a ne adapta naturii poporului şi de. a-i asigura desvoltarea 

firească. 

Popoarele ca şi organisme vii au diferite vârste:. există 
popoare tinere şi popoare imbătrânite, fizic şi inteleztualiceşte 

decăzute. * Conducătorii popoarelor trebue să surprindă stadiul 
acesta de creştere şi să caute să adapteze întreaga organizare a 

statului acestei vârste. Tot ce reprezintă organizare la un popor, 
legi, instituţii şi forme, trebue să răsară din adâncurile proprii 

fiinţei lui, să fie doar haina în care se îmbracă nevoile poporului 

în stadiul respectiv. Aceste legi.şi instituţii nu sunt decât expresia 
instinctului de conservare al popoarelor: 

„Legile şi instituţiunile nu sunt decât expresia acelui instinct 
de conservare al popoarelor, instinct în toate popoarele acelaşi 

şi totuşi manifestat în sute de forme deosebite, căci un popor, 

ca societate organizată prin natură contra agenţilor destructori ai 

naturii, are a se lupta ici cu arşița, dincolo cu apa mării, colo 

1) Op, cit, vol. LV, pg. 401;
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cu nefertilitatea pământului, colo iar cu invaziuni repetate, şi 
având toate. acelaşi scop, adică conservarea existenții proprii, 
popoarele se folosesc pentru ajungerea lui de cele mai deosebite: 
mijloace“.!) | 

Fiecare popor este liber să se conducă după trebuinţele 
sale şi să-şi stabilească legile cele mai potrivite cu natura sa. 

„Condiţia de vieață a unei legi, garanţia stabilităţii sale e: 
ca să fie un rezultat, o -expresiune fidelă a trebuințelor unui 
popor ... legile unui popor, drepturile sale, nu pot purcede decât 
din el însuşi“.2) 

Eminescu susţine împreună cu Montesquieu că înainte de: 
a exista legi, existau raporturi de drept înăscut şi legea scrisă n'a 
făcut decât să codifice datina şi obiceiul pământului. De aici şi 
părerea - lui Eminescu că „moravurile fără legi pot totul, legea 
fără moravuri aproape nimic“, 

Arta de a guverna este o artă grea, care trebue să țină 
seamă de toți factorii care intră în Organizarea - societății şi a 
statului, precum şi în vieaţa poporului, . 

Starea societăţii e determinată de o mulţime de factori eco= 
nomici, climatologici, etnologici şi alţii, — iar „vieaţa unui popor, 
afară de legile scrise, e supusă la legi fizice, pe care nu le poate 
clăti nimeni din loc, apoi la legi economice, a căror urmări nu se abat prin fraze, ci numai prin muncă... orice fenomen social 
e foarte complicat şi întrețesut cu o mulţime de amănurițimi care trebuesc studiate şi că înlăturarea răului nu atârnă numai dela bunăvoință, ci în cele mai multe cazuri, dela adânca înțelegere: 
a problemei“.3) 

Acela care vrea să îndrepte stările rele ale societăţii trebue: să cunoască natura așezărilor omeneşti, felul lor de desvoltare şi să pătrundă fenomenul social, , 
„Un medic nu se va opri la simptomele exterioare ale unei 

boale, ci va căuta cauza lor internă... Existând cauza socială, 
efectul trebuia să vie dela sine, încât e cu desăvârşire indiferent numele individual care ar fi ieşit deasupra “pentru a cristaliza îi el soiul de mizerie socială în chestiune“.4) 

  

1) Op. cit, vol. II, pag. 355. 
2) Op. cit, vol, 1, Pg. 929. 
% Op. cit, vol, 1], pg. 365. 
1) Op. cit, vol, II, Pg. 409-405,
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„Stări publice de lucruri sunt mai puţin a se atribui îndi= 
vizilor sau colectivităţii, pe cât înrâuririlor de tot felul şi erorilor: 
de organizare“.!) 

Dela popor Eminescu trece la stat, care este şi el un or: 

ganism viu, reprezentând o formă de vieață a poporului, „produs 
de natura intimă şi de înclinările unui popor“. 

In vieața unui popor şi în vieața unui stat, creşterea or: 

ganică, naturală, are cea mai mare importanţă, căci mersul insti=. 

tuțiunilor şi al formelor de vieaţă trebue să se facă într'un ritm 
firesc şi continuativ. De aceea tradiția constitue un factor prin»: 

cipal în vieața poporului şi a statului, fiind „elementul modelator 
al vieţii naţionale“. Nu se poate trece cu buretele peste trecutul: 

naţional, peste întreaga desvoltare istorică a ţărilor, ci desvoltarea- 
adevărată continuă linia trecutului. 

„pieeocupat în primul rând de popor şi de stai, Eminescu nu 

fie omul, de sigur subordonat intereselor comunității, un om ars: 

monios desvoltat printr'o muncă inteligentă şi combinată. Des» 

voltarea armonioasă a poporului şi a omului, iată obiectivul fixat 

de Eminescu, spre deosebire de liberalismul economic, care nu 

urmăreşte decât mărirea producţiei, cu nesocotirea omului şi a 
muncii lui: | 

„Pe terenul muncii, liberalul care nu vede decât rezultatele, 

va zice: scopul economiei politice e producțiunea... Fiinţa. în. 

teligentă a omului redusă la rolul unui şurub de maşină, e un 

produs admirabil al liberalismului în materie de economie politică. 
Oare nu are mai multă dreptate acela carele zice că obiectul în 

grijirii publice e omu/ care produce, nu lucrul căruiaei dă fiinţă ? 

E vorba ca toate aptitudinile fizice şi morale ale omului să se 
desvolte prin o muncă inteligentă. şi combinată, nu ca să dez 
genereze şi să se închircească în favorul uneia singure. E vorba 

apoi ca totalitatea aptitudinilor unui popor să se desvolte; nu să 

degenereze toate şi să condamne poporul întreg la un soiu de: 

muncă, care să-l facă unilateral, inapt pe toate terenele, afară de 
unul singur“,!) 

Studiul vieţii l-a învățat pe Eminescu că există o inegalitate 

firească înăscută printre oameni, o ierarhie a meritului înăscut t şi 

1) Op, cit vol, IV, pg. 501. 
2) Op. cit, vol, IV, pg. 400-401.
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-a muncii, cu- care generoasa natură i-a. înzestrat pe oameni. 
Aceaștă ierarhie se constitue prin însăşi natura ei în piramidă : „La 
zece mii de oameni învăţaţi pe toate terenele se naşte un Darwin 
sau un Buckle ca vârf al piramidei; din sutele de mii de soldaţi 
ale unei armii mari se alege un Moltke, ale căror servicii se 
răsfrâng asupra întregului. Această inegalitate firească o susţinem 
şi noi“.4) _ 

Această inegalitate firească Eminescu o opune egalităţii pro= 
“povăduite de apostolii revoluţiei franceze. Această inegalitate asi. 
“gură vieaţa lungă a statului: 

„Dacă dar secretul pentru existența unei rase este păstrarea 
„calităţilor ei musculare, secretul vieţii lungi a unui stat este pă= 
strarea ierarhiei meritului“,2) 

In vieața unui popor şi în organizarea unui stat, trebue să 
avem în orice moment o stare de echilibru firească între diferi» 
tele elemente constitutive. Astfel în primul rând trebue să existe 
un echilibru între trecut şi prezent, pentru a asigura viitorul 
comunităţii; 'o stare de echilibru între individ şi colectivitate, 
pentru a asigura vieaţa „familiei şi a neamului; echilibrare între 
trebuințe şi între posibilităţile date, pentru a asigura bunul mers 

„al societăţii; armonie între indivizi şi între clasele sociale, pentru 
a realiza armonia intereselor, care este ideea statului; echilibru 
între diferitele ramuri de activitate ale muncii, mai ales stabilirea 
unui raport normal între munca şi nevoile ţărănimii faţă de actie 
vitatea industrială şi comercială a oraşului, — și în sfârşit stabi= 
lirea unei paralele între civilizaţie şi cultură, ţinând seama de 
faptul că noi suntem un popor tânăr, cu alte nevoi decât pPOpoae 
rele bătrâne din Apus, — iată atâtea probleme care se pot dese 
prinde din frământarea gândirii eminesciene, pentru a fi puse în slujba românismului. 

Intreaga gândire a lui Eminescu în privința organizării sociez 
tății şi a statului se ridică impotriva demosului şi impotriva demas 
gcgiei liberaliste, 

Demosul este adeseori un suveran Destatornic, lipsit de expe: 
riență, lesne crezător, absorbit într'un „Vecinic prezent“, fără să se gândească nici la trecut şi nici la viitor. De aceea conducă: 
torii statului, trebue să nu se lase conduşi de mulțime, să nu caute 

') Op. cit., vol. IV, pg. 470. 
*) Op. cit, vol. IV, Pg. 472. 
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de a fi pe plac acestei mulțimi, ci:să lucreze pentru binele: poe 
porului de totdeauna. Să nu uite că „Demagogia şi. republica 
universală sunt semne de marasm senil la o rasă iavechită în 
rele, ale cărei puteri morale s'au sleit“ ') - iar „Victoria princi= 
piilor liberalessociale însemnează moartea oricărei culturi“.?) 

* 

o 2 

sr 
Ceea ce îl preocupă pe Eminescu în primul rând şi ceea ce 

voim şi noi să arătăm în concluziile acestei părți, este vieața 

neamului românesc .şi organizarea statului român. 
Eminescu îşi închină toată truda şi toată frământarea minţii 

neamului său. Noi trebue să mergem pe drumul vieţii şi al isto= 
riei, pe linia destinului românesc, străjuiți de amintirea şi de 
exemplul trecutului şi ocrotiţi de umbra lui Dumnezeu. 

Statul român trebue să fie clădit pe legile firii, pe puterniz 
cele tradiţii ale trecutului, izvorul nesecat al puterii noastre, 
pentru a asigura vieaţa şi desvoltarea elementului românesc şi 
păstrarea naţionalităţi. 

„Adevăratele măsuri ar fi acelea menite a desvolta aptitu= 
dinele care sunt în germene în chiar poporul românesc“.) 

Aici vedem noi sâmburele adevăratei organizări, în această 

enunţare genială care cuprinde în sine întreaga problemă a ro: 
mânismului. Poporul român, aşa cum credem NOI, în sensul ideii 
de neam, fără rezerve şi fără umbră de îndoială, este un orga 

nism viu, care se conduce după legile lui, conforme legilor eterne 
ale firii, cu un patrimoniu biologic, o zestre ereditară proprie, 
sângele şi sufletul său, care cuprinde tot ce a însemnat frămâne 
tare, luptă şi sbucium în vieaţa şirului neîntrerupt de înaintaşi şi 
de străbuni. Aceste potenţialităţi ale sufletului şi ale sângelui roz 
mânesc sunt cuprinse în plasma germinativă a generațiilor azi în 
vieaţă şi rolul mare al ştiinţei este de a arăta importanța acestor 
realităţi, iar. rolul biopoliticei de a arăta drumul de activitate şi 
de organizare în cadrul statului care să asigure actualizarea cea 
mai fericită a acestor virtuţi străbune, întunecate de vitregia time 
purilor şi de influențele rele ale mediului. Geniala intuiţie a lui 

1) Op. cit, vol. IV, pg. 390. 

2) Op. cit., vol. IV, pg. 326. 

3) Op, cit,, vol. IV, pg. 402.
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Eminescu întrevede punctul central unde trebue să se intervină 
pentru. a se asigura vieaţa neamului. - 

Pe noi numai aceasta ne poate interesa, desvoltarea calită: 
“ților înăscute poporului nostru, câre trebue “să se desvolte din 
sine însuşi şi să se bucure în plenitudine, cum spune Eminescu, 
de măreața moştenire pe care iau lăsat-o harnicii şi vitejii lui 
străbuni. Noi trebue să mergem pe drumul istoriei, căci „Istoria: 
s'a însărcinat prin mersul ei organic, să dea creştere poporului 
românesc “,1) E 

Organizarea noastră trebue să fie „Organizarea - naturală, 
„înțeleasă de toți, moştenită adesea prin tradiţie, prin obiceiul 
pământului, recunoscută de toți, fără legi scrise“.?) Noi nu putem 
avea nicio afinitate pentru ideile revoluţiei franceze, care a fost 
„o revoluție a burgheziei, deci cu toate fibrele şi rădăcinile 
străină de nevoile şi trecutul ţării noastre de plugari şi păstori “.2) 
Pe bazele străine ale revoluţiei franceze s'a clădit „o idee de stat 
cosmopolită, neistorică şi neromânească“,4) 

Eminescu îşi exprimă părerea de rău că mersul desvoltării 
noastre n'a fost organic şi continuativ, iar formele străine pe 
care le vede întroduse în vieaţa statului român, ne costă sănătatea. 
şi bună starea poporului nostru. El este nevoit să constate abisul 
dintre trecut şi prezentul pe care îl vede în fața ochilor : „abisul. 
creat între trecutul de ieri și prezentul de azi, nu e un rezultat 
organic şi necesar al istoriei române, ci ceva factice şi artificial“,5). 

Să insistăm puţin asupra felului cum concepe Eminescu 
drepturile şi legile noastre: 

„Drepturile şi legile ce au de a ne guverna pe noi ne sunt 
imanente nouă, căci sunt imanente trebuințelor vieţii noastre. Un 
popor are dreptul de a-și legiui trebuințele“.$) .. . „Condiţiunea 
de vieaţă a unei legi, garanţia stabilităţii sale e ca să fie un re.. 
zultat, o expresiune fidelă a trebuințelor unui popor... legile 
unui popor, drepturile sale, nu pot parcede decât din el însuşi“,?); 

  

') Op. cit., vol. IV, Pg. 437. 
2) Op. cit, vol. 1, Pg. 179. 
3) Op. cit, vol, IV, pg. 396. 
1) Op. cit, vol, IV, pg. 391. 
3) Op. eit., vol. IV, Pg. 401. 
€) Op, cit., vol. 1, pg. 37. 
7) Op. cit., vol, |, pg. 99.
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. +. „Astfel, legea rezultă din trebuințele poporului, din voinţa lui 
şi din legiuirea liberă, neîntimidată, a acelei voințe “.1) 

Nu ştim cât să subliniem mai mult frumuseţea şi profuns 
„zimea acestei gândiri eminesciene, atât de legată de fenomenul 

vieţii şi atât de importantă pentru poporul român. Eminescu sta: 
bileşte acest primat al vieţii: legile şi drepturile unui popor nu 
sunt şi nu pot fi decât expresiunea trebuințelor vitale ale po» 
porului, imanente lui. Noi Românii putem subscrie pe de=a-'ntregul 
acest ideal al gândirii eminesciene, fără teama de a opune vieaţa 
dreptului sau dreptăţii, căci trebuințele vieții noastre sunt drep= 
turile noastre, care nu purced decât dela poi şi pe care nu le-am 
primit dela nimeni altul decât dela Dumnezeu, odată cu vieaţa 
noastră, i 

Cat de frumos vorbeşte Eminescu despre „legi organice 
pentru ţara noastră proprie“, = expresie atât de fericită, = legi 
răsărite din datinele şi deprinderile poporului. 

Pe drumul viitorului şi al vieţii, noi trebue să înaintăm 
încet, păstrând firea noastră românească, să nu forțăm acest ritm. 
natural de desvoltare, să nu încercăm să înaintăm repede, rez 
nunțând la vieaţa noastră din trecut, desbrăcându:ne de dânsa 
prin străine legi şi străine obiceiuri. Să urmăm o creştere orga= 
nică, să ne apropiem de adevărata -eultură a minţii şi a inimii, 
conduşi de un-adevărat progres, întemeiat pe tradiţie. Patriotismul 
adevărat nu este iubirea ţărânei, ci iubirea trecutului. Fără cultut 
trecutului, spune Eminescu, nu există iubire de țară. Neamul 
românesc, cu toată trăinicia rădăcinilor, nu are viitor, dacă 
trunchiul lui e rupt de întreg trecutul nostru. 

In felul acesta vede Eminescu fundamentele organizării 
vieţii noastre naţionale şi drumul pe care trebue să mergem în 

Călăuziţi de această concepție de vieață, concepție organică 
şi biopolitică, conduşi de spiritul şi de inclinaţiunile adevăratului 
popor român, ne putem organiza prezentul şi asigura viitorul 
neamului, sub semnul eternității vieţii. 

1) Op. cit, vol. |, pg. 37.
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PARTEA III 

STATUL, UN PRODUS AL NATURII 

„Statui un așezământ al naturii şi nu 

a iunii*, , 
l raţiun Eminescu 

».„„ sunt legile și instituțiile pentru toți 
d'opotrivă, dar niciodată egalitatea le 
gală nu va şterge inegalitatea inăscută 

sau pe cea câștigată cu munca“, 

Eminescu 

Impreună cu John Stuart Mili, Eminescu susține că statul 
este «un produs al naturii, nu al raţiunii omeneşti. Constantă şi 
des afirmată este această convingere a lui Eminescu în scrierile 
politice. Pentru aceasta, Eminescu porneşte în mod firesc şi simplu 
dela studiul aşezărilor naturale, pentru a le descoperi legile înă. , 
scute şi a înțelege desvoltarea lor. „Mintea clară şi sănătoasă a 

“ omului născut şi crescut în condițiuni normale“ poate să dese 
cifreze rosturile aşezărilor naturăle şi să pătrundă temeiurile ora 
ganizării omeneşti. ! 

Eminescu porneşte dela cercetarea vieţii roiului de albine 
şi a muşinoiului de furnici, pentru a ajunge la furnicarul omenesc. 
In roiul albinelor şi în muşinoiul furnicilor toate. ființele trăiesc 
într'o rânduială stabilită prin instincte înăscute, fără să existe legi 
scrise. Oamenii primitivi s'au trezit că trăiesc organizați mai 
mulți la un loc, fără să fi încercat înainte să stabilească modul 
de convieţuire şi de conlucrare. Societatea omenească şi statul nu 
sunt rezultatul unei convenţiuni dintre oameni. După istoricii 
latini Eminescu arată, cum la început, înaintea formării statului, 
societatea era un be//um omnium contra omnes, un războiu al 
tuturor împotriva tuturor, o stare de veşnică vrajbă, izvorită din 
egoismul individual şi din nesiguranța zilei de mâine. Statul apare 
pentru a înlocui acest războiu dintre oameni, cu o solidaritate de 
convieţuire şi de conlucrare armonioasă. /deea stafului este ideea 

„ armoniei intereselor. Societatea este mişcarea, este. războiul tu: 
turor contra tuturor, pe când statul este organismul stabil, repre: 
zentând armonizarea intereselor. Această idee este susținută şi 
desvoltată de Eminescu în conferinţa „Influenţa austriacă asupra 
Românilor din Principate“, ținută la laşi în 14 Martie 1876 în
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cadrul societăţii „Junimea“, precum şi în articolele „Liberalism şi 
conservatism“ şi „Aria de a guverna“, pentru a fi mereu pre: 

zentă şi niciodată tăgăduită în celelalte articole. 

Singura discuţie este doar aceea până la ce margine ideea 
- statului, ideea armoniei intereselor, trebue să facă concesii îndi= 

vidului şi claselor sociale. Pentru aceasta impreună cu Eminescu, 
trebue să punem faţă în faţă liberalismul şi naționalismul biologic. 

Liberalismul decretează individul şi clasele sociale libere de orice 
tutelă din partea statului, omul este născut cu drepturi impre: 

scriptibile, libertatea omului este absolută, iar statul este instrus= 
ment pentru satisfacerea nevoilor individuale. Concepţie mecanică, 

care socoteşte statul ca rezultat al unui contract social, concepţie 

cosmopolită, care clădeşte un stat artificial, înălţat pe . noțiunea 

de om, de „cetățean“, fără deosebiri de rasă, limbă şi religie, - 

această teorie nesocoteşte cu totul viitorul comunităţilor naturale 

în care trăim, preocupândusse, după cum constată Eminescu, doar 
* de prezent: primum vivere şi după. noi potopul. Această CON 

“Cepție este întemeiată pe drepturile omului, nu pe datoriile lui; 

Concepţia de vieaţă a naţionalismului biologic, desprinsă din 
trăirea realităţilor, se întemeiază pe experienţa faptelor, pe o pus 

tință de a vedea şi de a înțelege proprie omului cu bunul simţ 
nealterat şi vede în stat un organism viu, cu legile sale dela care 

nu se poate abate, independent de liberul arbitru al indivizilor 
care îl compun. Ca ființă organică, statul este susceptibil de boală 

“şi de sănătate, de înflorire şi de decadență, poate trăi mult dacă 

urmează legile sale de conservare, poate muri dacă urmează un 

traiu contrariu celui prescris de natura lui. Individul nu poate 

decât să se încadreze în acest organism, unde nu există egalitate 

"ci o ierarhie bazată pe calităţile înăscute fiecărui om şi pe me= 

ritele câştigate prin muncă productivă, Astfel: conceput statul, se 

vorbeşte de datoriile individului, nu de drepturile lui. Lupta 

dintre aceste două lumi, cea liberalistă cu toate anexele sale şi 

cea conservatoare naționalistă, se reduce la: lupta pentru drepturi 

şi lupta pentru datorii. Liberalismul luptă pentru drepturi, drep= 

turile omului faţă de om, drepturile cetățeanului față de stat, 

chiar dacă s'ar distruge temeliile statului, - pe când naționalismul 

luptă pentru datorii, pentru instaurarea unei solidarităţi între fiii - 
aceluiaşi neam pentru susținerea statului, - individul nu este 
scopul, punctul central al! organizării, ci este numai un mijloc 

Va
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care să asigure bunul mers al comunităţii, iar clasele sociale 
sunt privite ca organe vii ale societăţii, - cu un cuvânt »Orgae 
nizarea naturală înţeleasă şi recunoscută de toți“. În statul libe- 
ralist, individul cere drepturi şi situaţii pentru un traiu cât mai 
bun, în statul naţionalist, individul oferă comunității muncă, îna= 
treaga lui frământare şi chiar şi vieaţa, atunci când este nevoie. 
De fiecare parte există câte „un mare pericol: liberalismul poate 
duce la comunism, când statul devine o unealtă în mâna unor 
indivizi grupaţi în bandă, iar conservatorismul poate duce la o 
osificare totală a statului, un stat impersonal care să lege cu 
totul mâinile individului. Intre aceste două extreme este meşte= 
şugul adevăratei arte politice. 

In vieaţa statului, aşa cum se desprinde din gândirea emi= 
nesciană, locul indivizilor îl fixează calităţile lor înăscute şi munca - 
productivă, In statul cosmopolit al mizeriei şi al ambițiilor, pro= 
clamat de revoluția franceză, nu poate exista nici egalitate, nici 
fraternitate şi nici libertate. Prin lege oamenii sunt egali, dar 
afară de posibilitatea egală pentru mine ca şi pentru vecinul meu, 
nu există altă egalitate, căci un om sărac şi flămând nu poate fi 
egal cu unul care prin calităţile lui înăscute, prin munca lui 
productivă, Şisa agonisit un capital. Totdeauna cel flămând va. fi 
la dispoziţia celui care are o pâine în mână. Fraternitatea este 
un moft ilustrat prin gbhilotină, iar libertatea este cel mai nobil sen= 
timent al omului, dar ea nu însemnează a pretinde comunităţii ca să 
se îngrijească de individ în primul rând Şi să-i îngădue toate gustu= 
rile, ci, după Eminescu însemnează libertatea de a dispune de tine 
însuţi prin muncă şi dreptul de a capitaliza roadele muncii tale. 

Inegalitatea firească şi cea câştigată prin muncă nu pot fi 
şterse de legi. Temeiul unui stat e munca, nu legile, - ne spune 
Eminescu. O societate care nu se întemeiază pe muncă este o 
societate coruptă. Eminescu se întreabă: „Ce este statul, şi ce 
scop are el? Nu din carte — aievea“ şi răspunde: „lasă cineva pe uliţă sau la câmp, şi va vedea îndată ce e. Colo unul vinde, 
altul cumpără, unul croieşte, altul coase, un al treilea bate fierul pânăci cald, la Câmp se ară, se samănă, se seceră, colo meliță cânepa, ţes, tund oi, şi numai în zi de sărbătoare stau mâinile şi * lucrează creerul ... Materia vieţii de stat e munca...“ !) 

  

1) Op. cit., vol, II, pg. 202-203. 
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Această muncă productivă, munca însoţită de sudoarea 

runţii sau de frământarea minţii, nu averea câştigată prin speculi 
sau prin viclenie, trebue să stea la temelia statului şi numai 
-ea să determine poziţia individului în societate. In statul liberalist 
numai banul stabileşte locul oamenilor pe scara socială. 

Eminescu, după cum ne arată d=l D. Murăraşu în „Naţio= 
nalismul lui Eminescu“ !) se' socoate autorul unei teorii, pe care 
n'a găsit:o în niciun manual de politică, „teoria socială a com: 

-pensaţiei“ - „Compensaţia nu se dă de către o clasă sau de 
către un om decât prin muncă intelectuală sau musculară. Munca 
musculară consistă în producere de obiecte de utilitate necon: 
testată, cea intelectuală în facilitatea producţiunii acestor obiecte “.2) 
Paraziţii care trăiesc din specularea muncii altora trebuesc în; 
Jăturaţi din vieaţa statului. 

Pentru Eminescu, bogăţia unui popor nu constă în grămezile 
de aur strânse în bănci, cum crede plutocraţia liberalistă, ci în 
puterea de muncă, în brațele poporului, Este acelaşi lucru cu 
„concepția Germaniei naţional.socialiste. de astăzi, care a inlocuit 
etalonul aur cu etalonul muncă. 

Pentru a-şi putea îndeplini rostul său, pentru a asigura ina 
dividului libertatea de a munci, pentru a menţine buna înțelegere 
dintre clasele sociale, pentru a fixa un raport echitabil între muncă 
şi capital, statul are nevoie de o mare stabilitate a instituţiilor 
sale. Organizarea socială să fie sănătoasă, progresul să se facă în 
mod organic, fără salturi şi răsturnări pripite. Stabilitate, muncă 
şi economie, sunt, după Eminescu, principiile pe care trebue să 
se întemeieze un stat. În istorie statele puternice au fost opera unei 
elite conducătoare, state monarhice sau oligarhice. Numai în 
«epocile de decadență apare demosul cu preocupările sale în: 
dreptate asupra prezentului și cu nesocotirea legilor firii. Contis 
nuitatea în organizarea statului este cel mai important element şi 

„cel mai firesc, Eminescu ne spune foarte plastic că dacă. albinele 
ar avea jurnale acestea ar fi legitimiste. lată cum susține Emi: 
nescu această idee a statului ca apărător al meritului legitimat, 
al averii legitime, ca ceva superior dispoziţiilor generale ale unei - 

1) Ed. „Bucovina“, |. E. Torouţiu, Bucureşti, 1932, pg. 268. 
2) M. Eminescu, Opere, ed, Prof, £, Creţu, Cult, Rom., Buc. 1939, voi, 

1V, pg. 2%.
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generaţii, ca un. element moral alături cu imoralitatea eventuală 
a: tendinţelor existente în societate“.I) 

“Din impăcarea formelor trecutului eu nevoile viitorului, se 
asigură statului continuitatea de desvoltare firească, ferindu-l de 
sărituri şi de întreprinderi aventuroase şi în lăuntru şi în afară.2) 

Acest stat sânătos, cu stabilitate în conducere, monarhic şi 
oligarhic, întemeiat pe muncă şi pe economie, cu clase puternice 
şi bogate, cu o administraţie cinstită şi cu o cultură adevărată, 
pe lângă ideea armoniei intereselor mai are: şi- un scop moral; 
pe care Eminescu îl definește astfel: „Statul mai are şi un scop 
moral. Drept va rămâne totdeauna, că societatea există prin ex: 
ploatarea unei clase prin alta-afară de clasa, după părerea noastră 
cea mai importantă, care exploatează desa-dreptul natura, care 
produce materiile brute. Deci, pe lângă aceea, că statul va, îngriji 
ca această clasă, aceşti hamali ai omenirei să stea cât se poate 
de bine, el va căuta a deprinde şi clasele superioare la o muncă 
folositoare, care să compenseze pe deplin sacrificiile celor infez rioare. De aceea el va fi prin o aspră organizare contra semi» 
doctismului, contra spoielei, contra tendinței egoistice a acestor 
clase de a „câştiga mult prin muncă puțină, de a nu se întreba 
în socoteala cui trăiesc“,2) 

Nu îimportă pentru Eminescu principiile politice în numele 
cărora se organizează un stat. Important este să fie o organizare 
naturală, asigurând prosperitatea generală. De aceea el spune 

„întrun loc: „Daţiemi statul cel mai absolutist, în care oamenii 
să fie sănătoşi şi avuţi - îl prefer statului celui mai liber, în care 
oamenii vor fi mizeri şi bolnavi. Mai mult încă - în statul ab; 
solutist, compus din oameni bogaţi şi sănătoşi, aceştia vor fi mai liberi, mai egali, decât în statul cu legile cele mai liberale, dar 
cu oameni mizeri. Căci omul are pe atâta libertate şi egaliiate, 
pe câtă avere are. lar cel sărac e totdeauna sclav şi totdeauna neegal cu cel ce stă deasupra lui“.€) 

  

1) Op. cit,, vol. UI, pg. 236. 
:) Op. cit., vel. IV, pa. 121), 
3) M. Eminescu, Scrieri politice, ed. D. Murăraşu, Scrisul Românesc, Craiova, pg. 53, 

. 4) M. Eminescu, Opere, ed. Prof. 1. Creţu, Cult. Rom, București, 1959, vol. II, pg, 207, 
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Statul pentru Eminescu nu este statul rațional al mizeriei şi 
al ambițiilor personale, statul înălțat în numele cosmopolitismului: 

pe teoria liberalistă de „om şi om“, ci trebue să fie statul na: 
țional al unui popor, expresie a geniului naţional. Pentru a înțelege- 

organizarea unui stat. se cere să studiem vieața poporului care î-a 

dat naştere. Natura poporului, instinctele lui moştenite şi geniul: 

lui, acestea trebue să fie determinate în vieaţa unui stat. 
Statul trebue să fie în slujba naţiunii. „... Statul însă ca o 

formă mai înaltă a aceluiaș princip, nu vede în clase indivizi 
deosebiți, ci un complex de organe sociale, un individ: na: 
țiunea“.1) 

„Visul lui Eminescu era un stat puternic prin care națiunea 

să se desvolte şi să=şi îndeplinească menirea ei civilizatoare. Dar 

el e convins că un stat liberal nu poate fi puternic, fiindcă re- 
nunţă la puterile sale in favoarea indivului“.?) 

Incheiem acest capitol cu un elogiu făcut de Eminescu 
statului, acest fin şi gingaş organism al înțeleptei naturi: „...ce: 

“fin, ce gingaş organism e statul, ca tot ce produce înţeleapta 
natură! Cum în consecuţiune de generaţii și într'o desvoltare: 

sănătoasă, ajung tocmai elementele, de care societatea are mai 

„multă necesitate! In epoce eroice, când lupta pentru existență e 
grea, curajul, puterea de sacrificiu, caracterul nestrămutat, care: 

nu cunoaşte frica de moarte, ajung.la cârmă şi menţin cu tărie 

existența statului; când din contră vieaţa fizică a statului e întru 

câtva asigurată şi când munca şi tendenţa la economie ajunge a 

fi firul roşu al vieţii naţionale, ajunge sus ştiinţa disciplinată şi 

cunoscătoare, căci, ştiinţele nu sunt decât ochii muncii“.5) 

1) Op, cit, vol, Il, pg. 52, 

2) D. Murăraşu, Naționalismul lui Eminescu, ed, „Bucovina“, |. E. Tos 

rouțiu, 1932, pg. 995, 

3) Op. cit, vol. II, pag. 493.
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STATUL ROMÂN 
„Când vom ajunge la- realizarea corectă 
a formulelor metafizice din ']. ]. Rousa 
seau, atuncea ne vom trezi că nu mai 
există popor. românese RPR 

- - Eminescu 

„Statul nostru nu are altă rațiune de a 
fi decât aceea că e stat românesc, deci 
desvoltarea elementului românosc, este 
şi cată să fie ținta noastră de căpetenie“ 

i minescu 

Statul român este creația geniului românesc. Rasa română “este rasa istorică, ea imprimă caracterul, limba şi datinele ei :statului, Numai poporul român, născut pe acest pământ din vița Impăratului Traian şi a Craiului Decebal, poate să dea tiparul acestui stat. Aşa a fost în trecut, aşa trebue să fie în totdeauna. “Trecutul să ne fie pildă pentru prezent şi îndemn pentru viitor, Un popor care îşi numără vieața pe veacuri, cum este poporul nostru, nu poate renunța uşor la viitor. După cum ne spune Eminescu, viitorul este continuarea, în cel mai bun caz rectifi» “carea trecutului. Poporul român este „acel element etnie ieşit din încrucişarea Romanilor cu Dacii, de rasă romană. Aceasta a fost în trecutul ţărilor noastre rasa plastică, cea formatoare de stat, «cea orânduitoare, cea istorică ; aceasta trebue să rămâe de acum inainte“.') Statul acesta cu puternice şi sănătoase temelii tradiţio= nale este amenințat de liberalismul cosmopolit, de oameni fără patrie, fără naționalitate, fără tradiţii istorice, care în numele teoriei „de om şi om“, vor să facă din fara strămoşilor noştri un hotel internaţional, o mlaştină de scurgere pentru lepădăturiie din cele patru unghiuri ale lumii, Aceasta în numele unor noţiuni abstracte de libertate, egalitate şi fraternitate. Demagcgia liberalistă ne cere să renunțăm la trecutul nostru, la naționalitatea noastră, | la așezările noastre bătrânești, pentru a deveni cetățeni ai uni, versului. „In locul noțiunilor nație, ţară, român, .noțiunea om, cetăţean al universului fie din Berber, din Nigritania, din China, “său în fine-extract de Galiţia“,:) Eminescu acuză pe oamenii po. 

  

1) Op. cit., vol, IV, pg. 214, 
?) Op. cit. vol. Ii, Pg. 69. 
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ditici “din vremea lui că nu-şi dau seama că legiuirile secolului . 
nu se potrivesc cu aşezările dela noi, că libertățile nu sunt folo: 
sitoare pentru Români, care n'au ce face cu ele în starea de 
mizerie în-care se află şi că profită de ele numai străinii. Realis 
zarea formulelor metafizice din ]. ]: Rousseau ar însemna moartea 
poporului nostru. Impotriva acestui pericol al liberalismului cose 
mopolit se ridică cu toată dârzenia Eminescu în întreaga lui ac- 

„tăvitate' ziaristică, cu toată pasiunea lui de apostol al românismului, 
În el protestează toată mândria noastră de rasă, tot sângele stră= 
moşilor, toată vigoarea şi înțelepciunea lor, dând alarma împotriva 
„acelora care încercau să ne pângărească istoria, să ne falsifice 
firea şi să ne distrugă neamul. 

Intreaga “trudă a lui Eminescu în activitatea lui ziaristică, 
“deasupra hărțuielilor de partid, este închinată construirii statului 
român, aşa cum trebue să fie pe temeiul trecutului, pe temeiul 
«calităţilor de rasă ale poporului şi pe temeiul aşezării noastre în 
acest colţ de lume. 

Statul român, aşa cum s'a realizat în Țara Românească în 
timpul Basarabilor şi în Moldova în timpul Muşatinilor, a fost 
opera bunului simţ al poporului român, bun simţ „pârguit în 
lupte şi suferințe seculare“. Aşezare trainică şi sănătoasă, statul 
domnilor pământeni realiza armonia intereselor indivizilor şi cla: 
selor sociale, apăra pământul ţării de duşmanii cotropitori şi păstra 
ființa neamului nostru nepângărită de influențe străine sufle: 
tului nostru. 

Organizarea socială în statul român din trecut poate fi com= 
parată cu o piramidă: în vârful piramidei se afla Domnul ţării, 
urmau boierii mari care ajutau pe Domn în conducerea trebilor 
țării, apoi boierii mici, slujbaşi - clasa de mijloc, formată din 
negustori şi meseriaşi grupaţi în corporaţii, - răzeşii, țărani liberi, 
proveniţi din războinicii împroprietăriți, - şi la urmă țăranii legaţi 
de pământ. Deci, vârful piramidei era Domnul, - baza ei ţără» 
nimea, care prin munca ei dă valoare pământului în vremuri de 
pace şi=l sfințeşte cu sângele ei în vremuri de războiu. Boierii 
constituiau aristocrația istorică, Domnul de fapt era un boier 
mare, clasele sociale erau toate productive, cheltuielile statului 

. puține, încât armonizarea intereselor colective cu cele particulare 
se făcea uşor.



Cele dintâi forme statale apar la noi în secolul al XIII-lea “şi al XIV.lea, Veacul de aur al istoriei noastre începe la anut 1200 şi ţine până la 1700, când începe epoca de tină şi de ruşine a Fanarioţilor. Grecii din Fanar n'au făcut altceva decât să lo: vească în însăşi temeliile statului român, să distrugă aristocrația istorică, să desființeze armata şi să jefuiască pe țărani. In anul 1821 Tudor restabileşte domniile pământene, De atunci lupta dintre elementul autohton şi cel străin a continuat, învingând. când unul, când altul. 

” Eminescu studiază organizarea socială şi instituţiile din trecut, pentru a le pune față în faţă cu instituţiile din timpul lui, cu formele de civilizaţie -aduse peste noapte din Apus pentru a transe forma Țara Românească într'o Americă Dunăreană sau o Belgie a Orientului, ţară vitregă pentru Român, dar pământ al făgăduinţii pentru străin. Această confruntare nu are ca rost propovăduirea întoarcerei la formele din trecut, căci pasul făcut inainte rămâne "făcut, deşi nezam grăbit prea mult. Rostul nostru rămâne să dăm un conţinui formelor fară fond ale civilizaţiei noâstre şi pe drumul evoluției organice să asimilăm încet ceea ce se potriveşte cu firea şi cu sufletul nostru din grămada de legi şi de instituţii aduse de peste graniţă. Deci din această confruntare se desprinde drumul pe care trebue să meargă neamul românesc în viitor. 
Pe drumul strămoşilor, pe- drumul tradiţiilor româneşti şi creştine, pe drumul statornicelor datini şi obiceiuri ale poporului, celăuziţi de minunatul simţ istoric al înaintaşilor şi de judecata noastră sănătoasă, - numai pe acest drum trebue să ne croim prezentul şi. să ne pregătim viitorul. 
„Noi susţinem că poporul românesc nu se va putea desvolta ca popor românesc, decât păstrând drept baze pentru desvoltarea sa, tradiţiile sale istorice, astfel cum ele S'au stabilit în Curgerea. vremilor“.!) 

  

') Op. cit, vol, II, pg. 21.
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MONARHIA EREDITARĂ 

„Ceea ce putem afirma însă, cu istoria 

în mână, este că Domnii pământeni erau 

" domnii rasei române, erau Duci ai nea 

mului românesc, Ca atari ei erau soli» 

dari cu rasa română şi: pururea gata 

a-şi pune capul la mijloc pentru dreps 

tarile acestei individualităţi etnice“ 

Eminescu 

„Ferească Dumnezeu de republică !* 

+ minescu 

Eminescu respinge republica. Monarhia ereditară este forma 
<ea mai bună pentru conducerea statelor. Totdeauna în istorie 

monarhia a fost superioară republicei. Epocile de înflorire ale 

statelor coincid cu guvernările unei oligarhii sau cu domnia unui 

monarh. Eminescu ne spune că popoarele au nevoie la începutul 

desvoltării lor de un punct stabil împreiurul. căruia să se des+ 

“volte statul, aşa precum roiul are nevoie de o matcă. Acest punct 

" central, acest regulator al vieţii publice este monarhia!) Această 
formă de conducere constitue garanția cea mai puternică pentru 

existența unui stat şi prin statornicia instituției asigură buna des» 

voltare şi buna stare a poporului. 

Eminescu vede în istoria omenirii două tabere mari, una a 

individualismului, sistemul liberal şi alta „aceea a armoniei în= 

tereselor, a statului : ca o unitate absolută, a monarhiei juridice“. ) 

Libertatea când nu porneşte dela ideea armoniei intereselor, ci 

din individualism, nimiceşte clasele sociale şi în urmă şi statul, 

Aceasta se întâmplă în statul liberalist, în statele conduse de 

principiul republicei sau de acel al monarhiei elective. Eminescu 

recunoaşte chiar şi meritele monarhiei absolutiste, dacă monarhul 
reuşeşte să salveze poporul din ghiarele demăgogiei şi îi asigură 

un mers firesc de desvoltare. Monarhia aceasta propovăduită de 

Eminescu nu trebue să se confunde cu despotismul, care constă 

din substituirea voinţei individuale în locul armoniei intereselor, 

prin uzurpațiune şi menţinerea prin teroare. 

1) „Influenţa austriacă asupra Românilor din Principate“, op. cit, vol, 

Hi, pg. 50. - 

2) Op. cit, vol, II, pg. 54.
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Eminescu constată că oricât de. reduse puteri ar avea un. monarh constituțional, el are infinit mai multă “autoritate decât un preşedinte de republică.. Acesta de cele mai multeori este reprezentantul unei partide politice, care. la rândul ei îşi întemeiază. puterea pe „majorităţile întâmplătoare“, - „A pune dar, acest instrument gingaş al statului, acest reprezentant atât al vieţii isto= rice, cât şi al armoniei intereselor unei nâţii, la discreţia absolută a unui singur partid este periculos, mai cu seamă când elementul ponderator al unei clase de mijloc culte şi avute, e reprezentat numai în mod rudimentar “.!) In timpul lui Eminescu nu exista o. clasă de mijloc cultă şi avută, o clasă de mijloc românească, aşa că republica n'ar fi însemnat decât domnia unui partid. lată de- ce Eminescu respinge republica. 
Deasupra indivizilor, AEsupra claselor sociale, deasupra partidelor, reprezentând puterea şi tăria unui stat, trecutul, pre»: zentul şi viitorul unui neam, se află Domnul ţării, 
Țările româneşti, pentru care evul mediu se sfârşeşte la 1700, au cunoscut epoci de înflorire tocmai în timpul domniilor păe mântene, întemeiate pe principiul monarhiei eredităre. Monarhia era sâmburele stabil în jurul căruia se cristaliza statul, Domnul nu reprezenta numai statul în persoana lui, dar era şi „un depozitar al tradiţiilor politice ale țării“, asigurândusi stabilitatea de des. voltare. Conducător de oaste în vremuri grele, păstrător de legi şi datini în timpuri bune, — aşa trebuia să fie Domnul ţării. In timpurile de glorie ale neamului nostru domnia se moştenea. Basarabii în Țara românească şi Muşatinii în Moldova au în.- semnat epocile de înflorire ale acestor -țări. Domnia se moştenea în linie bărbătească legitimă, peniru ca mai târziu să se admită ŞI ramurile neligitime, iar în epocile de decadență domnia a devenit electivă, 

- In secolul al XIV.lea şi al XValea, ţările româneşti au cu». noscut roadele fericite ale unor lungi domnii ereditare. | In Țara românească în veacul al XIV.iea îşi statorniceşte- puterea dinastia Basarabilor, care ajunge la culmea gloriei cu. Mircea Vodă, care domneşte 35 de ani, dela 1383 şi până la 1418, arătându-se efectele stabilităţii: domnia cea mai glorioasă şi întinderea teritoriului cea mai mare. „Mircea e Voevod at 

  

1) Op. cit., vol, II, pg. 303,  
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Ungro=Vlachiei, Ban de Severin, Duce de Făgăraș şi Amiaş,. 
stăpânitor amânduror țermilor Dunării până la Marea Neagră,. 
Domn al cetăților Durostor şi al ţărilor tartarice. „Luptele lui 
Mircea cu - Baiazid şi amestecul lui în luptele de succesiune: 

-ale imperiului turcesc, iată semnele puterii voevodului român: 
într'o vreme când Europa se bătea în capete, iar Asia era în: 
flacări. Dar din nenorocire pentru ţară, după moartea lui Mircea, 
„intră discordia în roiul de albine vorbitoare“, încep luptele pentru 
domnie dintre Dănuleşti, descendenți legitimi ai lui Dan I, fratele: 
şi predecesorul lui Mircea, şi între Drăculeşti, descendenţi nele-. 
gitimi ai lui Mircea. La inceputul secolului al XVIII-lea, Basarabii 
sunt stinşi prin sabie de către Turci şi urmează domnia Fana: 

rioților, 

Cu secolul al XVelea începe în Moldova o domnie lungă: 
"şi liniştită - a lui Alexandru cel Bun, domnie de 33 de ani, în 
care se văd iarăşi roadele stabilității. Alexandru cel Bun, „legiui» 
torul şi părintele ţării“, organizează ţara bisericeşte şi politiceşte. 
şi moare având o singură nenorocire : are doi fii în loc de unul.. 
De aici vor rezulta lupte nenorocite pentru domnie, pentru ca: 
dela 1457 la 1504 să se vadă din nou efectele stabilității, cu: 
domnia cea mai glorioasă a Moldovei, domnia lui Ștefan cel Mare, 
pentru ca la câtva timp după moartea lui să reînceapă luptele: 
pentru domnie, până când se stinge ramura bărbătească a nea 
mului muşatin, cu fiii lui Petru Rareş. Urme de legitimism, cum 
spune: Eminescu, par a fi existat şi atunci, căci cel care o ia pe 
Domnița Ruxanda, fiica lui Petru Rareş, o ia împreună cu tronul - 
Alexandru Lăpuşneanu. Dar decăderea Moldovei de atunci începe: 
„Dela stingerea progeniturei bărbăteşti a neamului moşnean mus- 

şatin în roiul Moldovei, datează căderea Moldovei“.!) 

In concluzie Eminescu arată că atunci când era stabilă şi 
puternică şi țara era puternică şi temută. Când domnia era slabă 

„şi instabilă şi țara era slabă şi săracă. La urmă prin dispariţia 
domniilor pământene ţările româneşti au ajuns umbra puterii 
turceşti. ! 

Nu erau oameni prea învăţaţi domnii noştri, dar ştiau să-şi: 
conducă la biruință oștile, ştiau gospodări bine ţara, întăreau 
datina şi credinţa. Parcă Ștefan Vodă îşi frământa mintea cu tot 

1) Op. cit, vol. II, pg. 52.
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felul de idei. De ajuns era că bătea pe Turci, pe Tătari, pe Leşi şi pe Unguri. 
Domnii țărilor noastre erau neatârnaţi de vreo putere străină, Făceau tratate de războiu şi de pace în numele lor, înţelegeri economice cu vecinii, participau la războaiele creştinității alături «de conducătorii de oşti din Apus, se încuscreau cu regii din jur, = erau suverani în toată puterea cuvântului. 
Eminescu constată deci, rostul mare al monarhiei ereditare : în istoria poporului român, recunoaşte „Chipul de existenţă tra: dițional şi monarhie al Statului român“, crescut din vigoarea “extraordinară a începuturilor noastre istorice. Cu toată vehemenţa Eminescu condamnă sistemul electivităţii domnilor, citând exemplul Poloniei, unde. un individualism fără margini, rezultat din abuzul de libertate, împreună cu monarhia electivă a adus distrugerea țării. Trecând la noi, Eminescu constată că „electivitatea aceasta blestemată a fost sămânţa nestabilităţii din ţară“. Intr'o vreme când țările din jurul nostru se consolidau prin domnii absolute, noi nu găseam plăcere mai mare dacât să ne răsturnăm domnii, „Statele de'mprejurul nostru care aveau o monarhie stabilă, s'au cristalizat împrejurul acesteia şi au devenit uriaşe, — țările române, în care acest punct central lipseşte, se închircesc, perd puterea lor fizică, armata, perd guvernul lor naţional “,1) 

In veacul de tină al Fanatioţilor Eminescu consideră domnia inexistentă. Domnii fanarioți erau nişte guvernatori trimeşi pe un timp limitat în nişte țări reduse aproape la paşalâc. Domnii fa: nărioți aveau numai titlul de Donin şi pomenirea în biserici, însă nici de-cum nu exista o domnie monarhică şi o putere reală a statului. 
Domnul Tudor restabileşte la 1821 trecutul, restabilește Domnia pământeană, cu legile ei vechi, cu datinele ei. Prin alegerea lui Cuza Vodă şi prin recunoaşterea lui di partea puterilor europene, independenţa României era în practică recunoscută, 

Trădarea şi mișelia ofițerilor de gardă, toți de origină fa. năriotă, răstoarnă pe Cuza Vodă. Monarhia constituțională a lui „Carol Ingăduitorul“ î se pare - lui Eminescu prea slabă, - poate unde vedea influenţa prea mare a lumii politice în vieaţa 

  

1) Op. cit., vol, 11, Pg. 39. 
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statului. Eminescu pretinde ca coroana să fie organul centrai 
al vieţii de stat, un. suprem element de control, care să poată 
folosi dreptul său de veto. Prea i se părea lui Eminescu că 
Domnitorul este la discreţia liberalilor, eare erau monarhiști: 
sau republicani, după cum erau la putere sau în. opoziție. Emie 
mescu vedea cum miniştrii şi camera în înţelegere calcă cons 
stituția, fără ca Domnul să poată interveni. De aceea îl vedem. 
izbucnind : „Respingem încercările de a reduce rolul înalt af. 
Suveranului la acela al unui Preşedinte. vremelnic de republică, 
mărginit la subsemnarea şi sancţionarea. decretelor ; respingem . 
forma republicană, şi menţinând neatinse toate prerogativele. şi 
toate mărginirile constituţionale ale puterii Domnului, cerem tote 
odată cea mai deplină şi cea mai largă întrebuințare a dreptului. 
suveran de veto, atunci mai ales când miniştrii şi camera, în 
înţelegere, calcă Constituţia. !) ... „In rezumat respingerea a tot 
ce este republică, mai mult sau mai puțin deghizată, şi consere 
varea Constituţiei cu monarhia constituțională ce avem, iată Stas 
tornicele noastre principii“. | | 

In timpul vechilor domnii româneşti se trăii, după Emi= 
nescu, cu mult. mai bine decât în republica cosmopolită a, lu 
C. A. Rosetti. Nu exista ideea de libertate în sensul liberal al 
cuvântului, dar exista putinţa de a munci şi de a capitaliza câ= 
ştigul de pe urma muncii, nu exista egalitate, dorinţă care izvos 
reşte totdeauna din invidie, ci exista părinteasca inegalitate a 
meritului şi a muncii, iar fraternitatea era înlocuită cu acea soli= 
daritate naţională care ridica poporul în masă împotriva dușmanilor, 
fără să fie nevoie de recrutări. Puterea Domnului se răzema pe 
buna stare a claselor sociale şi a indivizilor, nu pe dreptul lui de 
a dicta legi şi de a stoarce dări.: Intre coroană şi popor, . exista 
raportul dintre voinţa legitimă şi aspiraţiunile legitime. Domnul 
era un mare boier cu moşiile lui, de pe urma cărora trăia, 
boieri: din divanul ţării îşi aveau şi ei moșiile lor, administrăţia 
avea un aparat mai redus și era incontestabil mai -onestă, dările 
erau mici, iar negoțul românesc nu cunoştea intermediarii care 
scumpesc .produszle. Eminescu aduce cifre istorice pentru a do= 
vedi această stare a populaţiei din timpul domniilor pământene, 
arătând numărul populaţiei din Ţara Românească în timpul lui 

'). Op. cit.
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Matei Basarab, față de decăderea populaţiei şi ca număr şi ca 
bună stare în timpul domniei Fanarioţilor, - iar mai aproape de 
timpul lui citează domnia lui Ştirbei Vodă, care atunci când 

“pleacă din domnie lasă 16 milioane în-visteria ţării şi 3 milioane 
economii în cutiile satelor. De aceea Eminescu ar dori mai bine 
să trăiască rob sub vechile domnii drepte şi sub legile lor crea 

- ştine, cu conştiinţa că deasupra lui se întinde marele arbore al 
poporului şi al geniului românesc, decât să trăiască în timpul 
demagogiei liberaliste. Prin ideile umanitariste, prin legiuirile 
străine şi prin liberschimbismul economic, liberalismul a adus în 
România o declasare generală care duce statul român la prăpastie, 
iar poporul român la pieire. 

In faţa statului liberal, Eminescu rămâne cu nostalgia statulii 
român care ar fi existat în timpurile lui dacă pe tronul României 
ar li rămas dinastia de nimeni necontestată a Muşatinilor. Domnul 
țării n'ar fi putut să reziste la influenţele secolului al XIX-lea ; 
un cod civil ar fi dat vieaţă clasei de mijloc şi ar fi creiat o 
clasă de amploiaţi, stabilă, după cum era şi domnia, - negustorul 
ar fi rămas negustor, meseriaşul meseriaş, nu s'ar fi distrus clasa 
de mijloc şi nu s'ar fi creiat goluri economice, formându:se o 
armată de proletari ai condeiului. In 1864, când ar fi ajuns domn 
loan Sandu al Illlea, firmele de pe ulița mare ar fi fost româ» 
neşti, se deschideau camerele, se vota împroprietărirea ţăranilor 
în condiţii mai bune decât s'a făcut, loan Sandu al IV.lea ar fi 
moştenit un stat cu care te piiteai mândri, Atunci războiul din 
1854 ne aducea Basarabia, cel din 1859 Bucovina, cel din 
1866 Transilvania. 

În fața: prezentului mizerabil, lui Eminescu nu îi rămâne 
decât speranţele pentru un viitor mai bun. „Fie voia Stăpânului 
țărilor, ca din neamul Prea Inălţatului nostru Domn să se nască 
răzbunătorul pierderilor noastre Şi întregitorul patriei“.!) 

1) Op. cit., vol, 1, pg. 84. 
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ARISTOCRAȚIA ISTORICĂ 

„aristocrația adevărată are un 'rol esens» 
țial în vieața unui stat“ 

Eminescu 

Toţi gânditorii politici au arătat marele rol al elitelor ia 
conducerea statelor şi la plămădirea destinului popoarelor. Emi. 
nescu arată cum o mână de patricieni a făcut din Roma o îma= 
părăţie puternică şi tot-o mână de pâtricieni a condus soarta 
rasei engleze care în două sute de ania ajuns a fi cea mai 
puternică şi mai avută dintre rasele europene. De asemenea gloria 
Veneţiei şi a republicelor italiene se datorează . unei oligarhii 
preocupată în primul rând de interesele statului. Eminescu crede 
că nicăeri libertăţile publice nu sunt mai vii, mai puternic sims 
țite şi mai viu practicate, cu mai mult interes pentru binele public 
decât tocmai sub oligarhie. Despotismul înfloreşte în statele lipsite 
de o aristocrație istorică. Demagogia şi liberalismul distrug elitele 
şi aristocrația istorică şi intelectuală, prin marea importanță care 
se dă acestui suveran. nestatornic şi capricios care este demosul. 
De aceea Eminescu crede că statele mor prin demagogie sau 
prin despotism şi înfloresc sub conducerea elitelor. | 

Aristocraţia istorică întruchipează în cei care o compun 
trecutul şi tradiţia unui grup de oameni; trecutul de luptă şi de . 
vitejie, de credinţă şi de caracter, care constitue actul de naştere 
al acestei aristocrații ; tradiţiile comunității, păstrate cel mai bine 
de această aristocrație, Principalul rol al aristocrației istorice ca 
şi al oligarhiei care conduce un stat, este după Eminescu, de a 
împăca formele trecutului cu exigenţele viitorului, asigurând sta» 
tului continuitatea naturală de desvoltare, un progres firesc, fără 
salturi şi aventuri, atât în lăuntru, cât şi în afară. Eminescu aduce 
exemplul Senatului Romei, unde se poate urmări această conti= 
nuitate a conducerii statului şi a modului cum se aduce o lege 
nouă. „Străbunul propunea -reforma, bunul o susținea în acelaşi. 
Senat, tatăl întrunea deja o mare minoritate, abia fiul o vedea 
realizată. Trei generaţii treceau până să se voteze o reformă care 
apoi intra în succum ef sanguinem“.!) 

Decăderea Romei a început cu decăderea aristocrației sale 
istorice, înlocuită de oameni fără nicio legătură cu trecutul şi cu 

  

1) Op. cit, vol. 1V, pg. 121, = Sublinierea lui Eminescu, 
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tradiţiile istorice. „Din momentul în care împărații au început a 
înlocui pe senatorii Romei, în care tradiţiile şi cuitul trecutului se 
întrupaseră, Roma a mers spre repede decădere. Cazul Romei nu 
numai că nu e izolat, dar nu sufere nici excepţie măcar...“ ) 

Aristocraţia ţărilor româneşti a fost constituită de boieri, 
aristocrație istorică de origine războinică, ridicată din mijlocul 
poporului în jurul Domnului, prin curajul şi vitejia din războaie, 
prin abnegațiune şi caracter, mai mult decât prin inteligenţă. 
Boierii constituiau în țările româneşti „o clasă puţin numeroasă, 
incoruptibilă şi păstrătoare a tradiţiilor ţării“. ... „vertebrele 
noastre istorice şi morale, familiile noastre vechi amestecate în 
origine cu însuşi începuturile neamului românesc“. ..:) ! 

„Un boier vechiu sub domniile române era aproape sclavul 
statului. Lui i se tăia capul dacă un punct al țării era călcat de 
străini, el trebuia să servească fără plată în mai toate funcțiunile 
publice, el trebuia să fie gata la orice chemare a Domnului şi era 
răspunzător cu vieaţa pentru dreptatea oricărui dintre actele sale“.3) 

In timpul marilor domnii române, când coroana se moştenea, 
aristocrația istorică a boierilor era puternică, organizaţia socială 

„sănătoasă. Boierii erau puţini, vreo optzeci de boieri mari, adică 
la 30-40.000 de locuitori venea un mare boier. Buni sau răi cum 
puteau fi aceşti boieri, ei erau puțini şi țăranii nu putea să le 
simtă -prea greu domnia. In realitate însă, o mare solidaritate na- 
turală lega pe boier de țăranii lui, prin datina creştină, prin 

“obiceiul pământului şi prin omenia înăscută poporului nostru, 
Boierii erau oameni avuţi nu costau nimic din munca publică, 
după cum ne arată bugetele extrem de mici ale domniilor naţionale. 

Boierimea ţărilor noastre n'a ajuns la gradul de desvoltare 
al aristocrației din țările Apusului, din cauza veşnicei neaşezări a 
lucrurilor dela noi, precum- şi din cauza deselor schimbări de 
domnie. - 

Aristocraţia moşneană istorică şiza adus partea ei mare de 
contribuţie la temeliile statului român. Duşmanii şi străinii de 
acest neam au simțit însemnătatea pentru țară şi pentru viitorul 
poporului a acestor boieri şi au lovit de câteori au avut ocazia 
în ei. Grecii din Fanar în veacul al XVIllzlea, după ce ne-au 

1) Op, cit, vol. III, pg. 431, 
2) Op. cit. vol. IV, pg. 935. 
3) Op, cit, vol. IV, pg. 348,  
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distrus domnia pământeană, au lovit fără cruţare în boieri. Veacul 
următor, al liberalismului, nu a fost mai înțelegător şi a lovit în 

boieri pe motiv că sunt retrograzi. Străinii fără patrie şi fără 
tradiţii, au nimicit aristocrația istorică românească. 

Să cinstim amintirea domniilor naționale şi a aristocrației 

istorice, Vechii Domni care şizau întins armele până la Dunăre 
şi până la Nistru, nu au existat pentru a face ruşine generaţiei 

actuale, spune Eminescu, - iar „acea artstocraţie, cu independenţa 

ei de caracter, cu curajul ei, ale cărei privilegii consistau în 

datorii către țară, mai grele cum alții aveau a purta“, să ne fie 

pildă şi îndemn, să ne amintim de acei „stejari de seculi, de 

- acei boieri mari, stâlpi ai ţăril, cum se numeau, neîndoiţi de 

furtună, cu toată vijfelia vremurilor, plecându-se uneori bătăilor . 

neînduratului Dumnezeu, nefrângându=se niciodată“. ) 

»Veacurile nu se mai pot întoarce. Aristocraţia istorică nu 

mai poate învia. Principalul pentru un stat este să ofere putinţa 

de desvoltare a elitelor. După cum spune Eminescu, nu există o 

rivalitate între aristocrația de naștere şi aristocrația intelectuală, dar 

amândouă au aflat adesea un duşman comun în aristocrația 

banului. Impreună cu Eminescu trebue să ştim că epocile eroice 

înalță caracterele şi spiritele de jertfă, consacrând elitele de care 

are nevoie un neam ca să propăşească, elite care să renască 
curajul de altă dată şi să umple sufletele cu „smerirea şi :credința 
celor vechi“, 

ȚĂRĂNIMEA 

„Am scris cu toată patima de care e 

capabilă inima noastră cu toată durerea 

și cu toată mila pe care nezo inspiră 

țăranul, acest unic şi adevărat popor 

românesc“ 
Eminescu, 

Mult l-a frământat pe Eminescu soarta ţăranului, mult a scris 

despre acest ţăran, cu multă pasiune, dar şi cu multă docu» 

mentare,. 

Noi suntem o ţară de țărani; țărani suntem cu toții, ţărani 

trebue să rămânem şi țărăneşte trebue să ne gospodărim. 

1) Op. cit, vol. IV, pg. 54).
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Singura clasă pozitivă, singura clasă productivă în statul 
mizeriei liberaliste, este pentru: Eminescu țărănimea. Intr'o ţară eminamente agricolă, cum era România lui Carol |, fără industrie nâţională, ţăranul munceşte pentru toți. Acest ţăran constituie „temelia casei“, „talpa ţării“ şi puterea statului. Țăranul român muncind pământul îi dă o valoare prin sudoarea frunţii lui şi 
prin puterea brațelor, plătind dări susține statul şi ca dorobanţ apără cu sângele său ţara. 

De sute de ani soartă statului romââ este legată de pro: —prietatea istorică şi de ţăranii muncitori ai pământului. La înce, 
putul organizării statului român „proprietatea era a neamului cu istoria şi cu tradiţiile lui, nu a individului“ şi emana dela Domnie, 
fiind strâns legată de contribuţia de sânge. Tot pământul era păz 
mânt domnesc. Domnul împărțea pământul la războinicii dinstinşi 
în lupte. Urmaşii celui împroprietărit, adică neamul lui stăpâneau 
şi lucrau în devălmăşie pământul, Aceste pământuri nu se puteau 
înstrăina, aparțineau şi mai departe ţării întregi. Era ceea ce nu- 
meşte Eminescu: „proprietatea inalienabilă şi în devălmăşie“, care 
insemna. de fapt răzeşia. Domnul țării şi obiceiul pământului nu ingăduia ca un străin să devină proprietar la ţară. Astfel Matei Basarab dacă afla că un străin a cumpărat o moşie în ţară, o 
răscumpăra cu banii lui personali. Pământurile cucerite dela 
duşmani erau colonizate de domnie, acordându:se unele avantajii 
celor care se stabileau pe aceste pământuri. 

Intre ţărani trebue să deosebim în timpul domniilor vechi, 
două categorii: ţărani I'beri, răzeși, proveniți din războinicii îme 
proprietăriți şi țărani legaţi de pământ, numiţi şi vecini. Eminescu arată că legarea de pământ nu însemna robie sau iobăgie. Această 
măsură işi avea raţiunea ei de stat, anume de a împiedeca Mişe 
cările de populaţie din țară în acele timpuri vechi de invazii 
străine şi de războiri permanente cu duşmanii neamului. Sarcinele 
ţăranului legat de pământ, examinate prin prisma timpurilor pe 
care le trăia Eminescu, nu apar ca neşte greutăţi care să distrugă 
existența normală a ţăranului. Astfel un țăran legat de pământ, 
în calitatea lui de cap de familie, plătea boierului un galben. pe 
an, iar ca muncă şase zile de clacă pe an. În schimb boierul îl 
lua sub scutul său şi îi da pământ ca să-l lucreze pentru el şi 
pentru familia lui, precum şi locuri de fânațe pentru vite. Emi: 
nescu ne spune că tradiționalul galben găurit n'a sărăcit pe niciun
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țăran şi nici nu avea influență asupra regimului alimentar al 
familiei ţărăneşti. Acest galben era evaluat la preţurile din timpul 
lui Eminescu la preţul unui berbece, ceea ce comparat cu dările 
ţăranului din acel timp şi de atunci încoace, nu însemnează prea 
mult. Ca dovadă că legarea de pământ nu a fost o măsură rea 
pentru țărănime şi pentru vieața țării, Eminescu invocă datele 
statistice ale populaţiei şi -ale vitelor din timpurile vechi când s'a 
aplicat această măsură faţă de timpurile care au urmat destiine 
țărei acestei măsuri. Astfel Mihai Viteazul leagă pe ţărani de 
pământ, aceasta fiind de fapt marea vină pe care democraţia î-0 
aduce voevodului român. Dar măsura se dovedeşte rodnică pentru 
țară, deşi abia Matei Basarab va culege roadele de pe urma ma: 
relui şi nefericitului său predecesor. 

Trebue. să ne întărim în inimile noastre convingerea unei 
adevărate solidarităţi naţionale şi creştine între clasa conducătoare 
a boierilor şi între țărănimea, care constituia talpa ţării. La noi 
n'a existat niciodată chestiune agrară. „Nu se poate compara 
situaţia din Irlanda infeodată cu datinele pe deplin drepte şi echi= 
tabile ale vechei noastre ţări“. ... „Vechile clase dirigente aveau 
în grad mare cunoştiință practică a țării şi un admirabil simţ 
istoric“.!) Exista o mare solidaritate între marea proprietate moş= 
neană și mica proprietate ţărănească. „Defectul principal al. orga» 
nizării vechi era, că nu ţinea seamă în destul de clasa de mijloc; 
dar ţăranul şi proprietarul mare se aflau amândoi bine şi. fiind 
într'un contact perpetuu între ei, ajunsese a avea o mare tragere - 
de inimă pentru olaltă. Putem zice că şi boierul vechiu era 
țărănos, şi țăranul vechiu avea un fel de mândrie boierească în. 
el“. ) ... „Legăturile între boieri şi țărani erau istorice, tradițio: 
nale, personale. E nenatural a admite ca oameni de aceeaşi rasă, 
care neam de neamul lor irăiseră şi lucraseră împreună, să nu 
aibă un sentiment de cruţare şi de omenie între ei. Boierul cel 
mai avar, cel mai lacom de avere n'ar fi îngăduit să i se ex« 
ploateze ţăranii din partea slugilor lui“.2) 

In timpul Fanarioţilor țărănimea a avut o situaţie foarte grea, 
Dar Eminescu în marea lui dragoste de neam nu poate admite 
ca această epocă de noroiu să facă parte din istoria' noastră. 

1) Op. cit, vol, IV, pg. 567, 

2) Op. cit, vol, IV, pg. 151, 

3 Op. cit, vol. IV, pg. 153,
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Mizeria fără margini a ţăranului din timpul Fanarioţilor se explică 
în primul rând tocmai prin deslegarea de pământ. Un grec viclean, 
fanariotul Mavrocordat, acuza pe boieri că sunt strigoi şi vâna 
zători de sclavi şi până la urmă i-a înşelat de au ridicat vecină» 
tatea, făcând jurământ în faţa mitropolitului să nu mai lege 
niciodată, "neam de neamul lor, pe ţărani de pământ. Atât a 
așteptat Domnul fanariot. Ne mai fiind oamenii boiereşti, erau ai 
nimănuia, deci la discraţia statului fanariot, care desigur nu iza 
cruțat şi iza încărcat de biruri peste biruri, încât s'a distrus cea 
mai mare parte din țărănime. Scăderea numărului populaţiei, 
redusă la o cincime din câtă era inainte, precum şi scăderea nu: 
mărului vitelor, arată consecințele dezastruoase ale deslegării 
de pământ. 

După restabilirea domniilor pământene de către Domnul 
Tudor, buna stare generală apare iarăşi, populația crește, numărul 
vitelor la fel, se fac economii în cutiile satelor, se depun bucate 
de rezervă în coşarele publice, 

Să nu se creadă însă că Eminescu în înțelegerea lui faţă de 
trecut ar propovădui întoarcerea la formele şi la instituţiile de altă dată. Cu gândirea lui biologică şi biopolitică el nu poate să 
aibă decât o concepție dinamică a vieţii Şi a organizării omenești, 
el este însă un adept al progresului natural, aşa cum există în 
natură şi în vieaţă, o creştere înceată şi firească între trecut şi 
viitor. Formele vechi „nu mai pot învia, nici nu trebue să mai 
învie, dar pasul făcut înainte către forme noui trebue să se facă 
fără sguduiri şi fără măsuri pripite. Țăranii trebuiau improprie» 
tăriți, = aceasta nu se poate discuta. Modul în care s'a făcut 
reforma agrară aceasta se poate discuta şi Eminescu o face din 
plin şi cu multă pătrundere pentru realităţi. Țăranul se culcă la 
1. Mai 1864 clăcaș, pentru a se scula în dimineața zilei de 2 Mai, 
după 12 ore, liber şi stăpân pe o bucată de pământ. De sigur că 
autorii reformei au fost bine intenţionaţi, dar felul cum s'a făcut 
şi aplicat aceăstă reformă n'a putut soluţiona problema țărănească. 
Eminescu constată că pământul care i s'a dat ţăranului prin îm» proprietărire nu este suficient pentru el şi pentru familia lui, 
este „prea puţin pentru a trăi şi prea mult pentru a muri“. Acest 
pământ trebuia răscumpărat în 25 de ani, pe când Eminescu 
crede că ar fi trebuit de fapt 90 de ani pentru aceasta. Țăranul 
obține prin învoieli agricole dela proprietari sau dela arendaşi 

| 
| 
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pământul de care mai are nevoie, dar cu ce preţ! Eminescu 

calculează că prin învoielile agricole ţăranul plăteşte proprietarului 

sau arendaşului o dobândă care nu e mai mică de 8490 dar care 
ajunge de multeori până la 300%. Aceste sarcini venite peste 
noapte, împreună cu dările mari, îl dau pe ţăran pe mânile uzurei 

în cele mai deosebite forme ale ei. Altădată țăranul muncea mai 

puţin şi se hrănea mai bine. In timpurile lui, Eminescu constată 

că ţăranul munceşte mai mult ca altădată şi se hrăneşte mai prost. 

Pentru a încununa aceste rele, au venit evreii cu cârciumăria și 

cu uzura. Cârciumăria evreiască însemna pentru -Eminescu un 
adevărat scandal, o operă de îndobitocire şi de prostituție sufle= 

tească, — iar uzura era practicată şi de oameni care aveau cu ce 

trăi, de către unii funcţionari publici şi chiar de către magistrați. 

Greşeala cea moare a statului a fost că a privit pe ţărani ca pe 

nişte cetățeni deplin formaţi, le-a pus sarcini prea grele pe umeri, 

isa lăsat la discreţia străinilor, care au ştiut cum să se folosească 

de libertăţi, şi i-a încărcat cu o pletoră de funcţionari, care trăs 

ieşte de pe urma statului. 

Singura măsură bună între atâtea măsuri pripite ale reformei 

agrare este că pământul nu se poate înstrăina, fiind declarat inas 

lienabil. Dar Eminescu se întreabă cu pesimism cât timp va ţine 

aceasta. Numai această inalienabilitate îl mai salvează pe ţăran 
din mâna exploatării şi a uzurei, îl apără de Evrei, care punând 

mâna pe pământul ţăranilor şi pe averea clasei de mijloc, neamul 

nostru ar ajunge proletar. Eminescu cere să se înfiinţeze instituții . 

bancare care fără să facă uzură să ofere ţăranului creditul ne= 

cesar gospodăriei sale. 

Răul cel mai mare, care sărăceşte întreaga clasă țărănească, 

este, după Eminescu, divizibilitatea pământurilor ţărăneşti. Prin 

diviziuni şi subdiviziuni ale pământului, țărănimea sărăveşte şi 

pretutindeni sărăcia aduce după sine decăderea morală şi corupția. 

Soluţia împotriva acestui rău ar fi majoratul sau minoratul, adică 

să moştenească întreg pământul un singur copil, primul sau ul= 

timul născut. In trecutul țărilor române exista minoratul: părintele 

își aşeza toți copii, la rosturile lor şi lăsa celui mai mic pământul. 

Divizibilitatea pămânului constitue un sâmbure greşit în organi= 

zarea statului, care are urmări catastrofale, ducând la proletarizarea 

celei mai puternice clase, aceea a ţăranilor. Trebue să se asigure
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condiţii de plasare pentru copiii ţăranilor, în cazul când ne:am hotărî pentru majorat şau pentru minorat, anume împroprietărirea lor pe moşiile parcelate ale statului, sub aceeaşi lege de moşte= nire, deschiderea drumului către meserii, — toate măsurile acestea impreună cu neînstrăinarea absolută a pământurilor ţărăneşti sunt măsuri ultraretrograde, dar care asigură sporirea populației şi exi= stenţa unei clase ţărăneşti puternice. 

Liberalismul a fost o mare pacoste pentru ţăranul român. In numele libertăţii şi al egalităţii s'au deschis granițele . pentru Străini. Lupta a fost inegală şi țăranul a fost cel învins, Sub regimul libertăţii se face cămătărie; legea împotriva acestui rău este potrivnică drepturilor” omului şi libertăţii absolute şi totuşi, constată Eminescu, toate țările liberale au întroduszo, Nealienaa bilitatea pământurilor ţărăneşti este contrarie libertăţii omului de a dispune de bunurile sale Și totuşi este o lege foarte bună. Sub regimul libertăţii, țăranul își vinde mai pe nimic roadele muncii sale unor intermediari neproductivi. Firul de grâu trece prin , - douăzeci de mâni dela producător la consumator, scumpinduese mereu. Pe când la produsele industriale cumpărătorul plăteşte vama cât şi transportul şi câştigul comerciantului, la produsele Pământului transportul şi câştigul comerciantului se scad din prețul cu care naţia agricolă îşi vinde produsele. 
Eminescu ştie că țăranul este temelia casei, temelia statului nostru. Slabindu:se mereu această temelie, Slăbeşte şi edificiul statului român, care se poate prăbuşi într'o zi. El se teme că este aproape ziua în care simțul conservaţiunii fizice al poporului, revoltat de toate maltratările, printr'o răscoală contra asupritorilor va pune în pericol însăşi existența statului.!) „Apoi tot paradă cu țăranii, paradă azi, paradă mâine, se înfundă odată“. Cât de precis şi de dureros a intuit Eminescu viitorul, ziua aceea de răscoală care va însemna cu sânge anul 1907, imediat după marea expoziţie din Bucureşti, după serbări şi părăzi țărăneşti. EI a intuit, - după cum ne arată D.D, Murăraşu în „Naționalismul lui Emi» nescu“, represaliile sângeroase ale democraţiei împotriva poporului răsculat: „Să se răscoale țăranii cândva în România pentru a scutura jugul ciocoilor, şi atunci vei vedea, dacă vom trăi pe 

————————_— _ 
. 

') „Ziua rătuielii“, op. cit. vol. IV, pg. 508-511.
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acele vremuri, cât de sanguinari şi nemiloşi vor fi aceşti des 

mocraţi” față cu poporul răsculat“.!) 
In locul declasării pe care o vede sub ochii săi, Eminescu 

aşteaptă o dreaptă reorganizare socială care să ţină seamă de - 
elementul cel mai numeros şi cel mai productiv: ţăranul. Acest 

țăran care n'are pe nimeni ca săzl apere, reprezintă însă cu băra 

bâţie frumoasele pagini ale unui trecut când toată ţara era ca 

dânsul, 
lată-l pe acest ţăran aşa cum răsare de sub pana lui Emi» 

nescu : „El căruia nuzi dăm nimic în schimb, păstrează prin limbă şi 

datini unitatea noastră naţională ; el e păstrătorul caracterului nostru 
în lumea aceasta franțuzită şi nemțită, el e singurul care n'a 

desperat de soarta noastră în Orient. Aşa chilos şi greoiu cum 

este, e o parte de rezistență în -el, pe care nimeni n'o poate 

sfărâma, nimeni îndupleca. Lipit în Basarabia, de colosul ucigător 
de naţii al Rusiei, el, neamul râzător al lui Miron Costin, îşi bate 

joc de muscali sub nasul lor, parc'a lui ar fi împărăția Muscalului. 

In Ardeal scoate cusur Ungurului şi Neamţului; pretutindeni 
“acelaş, pretutindeni întruparea tinereţei etnice, pretutindeni sime 

țindu=se şi fiind superior celor cel înconjoară“.2) 

CLĂSA DE MIJLOC 

În evul mediu românesc, orânduirea socială se compunea 
din boieri mari, — boieri mici, slujbaşi, — clerul laic şi monastic, 

- clasa de mijloc a breslaşilor, - răzeşii, țărani liberi, proveniţi 

din războinicii împroprietăriți, — şi țărani legaţi de pământ, puşi 

sub ocrotirea boierilor pe moşiile cărora se aflau. 
Dintre aceste categorii sociale numai răzeşii şi clasa de 

mijloc erau administrate de stat ; boierii mari erau nişte adevăraţi 

autocraţi pe moşiile lor, boierii mici, care erau slujbaşi se puneau 

sub oblăduirea boierilor mari, - clerul îşi avea autonomia lui, 

Clasa de mijloc se compunea din bresle de neguţători şi meseriaşi 

cu stărostiile lor. Numai pământenii puteau face parte din bresle. 

1) Arbore (Zamfir) Eminescu ziarist şi cugetător politic, Semănătorul (VIII) 

1909 nr. 26, pg. 533, — citat după D. Murărașu, „Naționalismul lui Eminescu“ 

pg, 294-995, 

2) Op. cit, vol. IV, pg. 388. ”
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Bătrâniii din timpul lui Eminescu îşi mai puteau aminti timpurile când un străin nu putea fi breslaş. Breslele aveau o autoritate atât de mare, încât pricinele dintre breslaşi se judecau de staroste şi hotărîrea se întărea de către Domnul ţării. In timpurile bune ale domniilor pământene nu vedeai o firmă străină pe Lipscani, unde Eminescu constată în timpul lui că firmele românești devin tot mai rare. În timpurile vechi nu exista libertatea de comerţ pentru obiectele de primă necesitate, — se socotea prețul grâului şi al vitelor, se adăuga câştigul legitim al negustorului, încât pâine, carne, lumânări, aveau prețuri taxate cât se poate de reduse. 

Românii aveau o clasă de mijloc nu tot atât de puternică ca şi clasa de mijloc din alte țări Străine, dar în orice caz POpu= 
laţia orâşelor avea piață în care să-şi vânză munca, avea pâinea cea de toate zilele cu îndestulare. Dacă domnea un liber schimb cu țările vecine, acesta scădea ceva din bunăstarea clasei de mijloc, dar existența ei modestă era asigurată. 

Pentru Eminescu istoria celor din urmă cincizeci de ani sar putea numi istoria nimicirii breslelor şi a răzeşilor. Odată cu ideile veacului, am deschis porţile pentru produsele industriale ale străinătăţii. N'am putut vedea că în felul acesta ne distrugem clasa productivă a meseriașilor şi a negustorilor autohtoni. Cum să poată meseriaşul român să reziste importului de produse străine, dacă statul căruia îi plăteşte dări nuzl apără nici prin impunerea inărfurilor străine, nici prin acordare de credite. Negustorii şi nieseriaşii români au trebuit să renunțe Îa tradiţionalele lor ocupaţii - şi să devină proletari ai condeiului care să cerşească un post dela stat. Iată pentru ce pe Calea Mogoşoaei şi pe Lipscani se înmulțesc firmele străine. Constituția a prevăzut egalitatea deplină a străinului cu românul, fără a ține seamă de superioritatea eco: nomică şi de cultură a Străinului, care superioritate il face "pe Străin stăpân românului. Străinul este cult, are experienţă, pe când românul este incult, naiv şi deprins numai cu munca. grea a câmpului, 

„Am admis legiuiri străine ? Ei bine, nu le-am admis pentru român, cu trebuinţele căruia nu se potriveau, ci pentru elemente economice cu care se potriveau, şi care ştiu a se folosi de dânsele“.!) 

  

') Op. cit., vol, 1, pag. 172.  
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Noi nu puteam admite libera. concurență dintre. străini şi: 

români, nu puteam .în numele principiilor umanitare. şi: liber. 

schimbiste să lăsăm pe român la discreţia străinului. Sub regimul 

liberei concurenţe indivizii cei mai abili se fac cei mai bogaţi și 

mai puternici, — iar în legăturile cu străinătatea copilul industriei: 

paţionale nu poate primi lupta cu industria bărbată a- străinătății =. 

„Şi copilul industriei naționale trebue crescut întâiu, ferit de lupta 

cu industria bărbată a străinătăţii şi abia când se va imputurnici 

şi va ajunge egal în tărie, îl putem lăsa să concureze sub regimul 

libertăţii comerțului“. ) | 

Eminescu este nevoit să constate că nici organizaţia veche 

atât de sănătoasă n'a susținut în deajuns clasa de' mijloc. Datorită 

ideilor liberaliste Românii au renunțat la vechea organizare .a 

muncii naţionale. Instituţia corporațiilor ni s'a părut învechită, 

contrariu libertăţii absolute şi am deschis graniţele pentru străini, 

în special pentru israeliți. Rezultatul acestei năvale a fost că s'a 

format o pătură de industriaşi străini, în mare parte israeliți. 

Douăzeci de mii de străini pe an! Un oraş întreg! In timpul 
acesta naţia română este redusă la salahorie agricolă. Statisticele 
Doctorului Suţu arată descreşterea .populației române în oraşele 

din Moldova şi înmulţirea populaţiei străine, în special a Evreilor, 

ceea ce însemnează de fapt, înlocuirea clasei noastre de mijloc 

cu israeliţi.?) 
Mizeria păturei ţărăneşti, nimicirea breslelor, declasarea 

generală, - iată opera liberalismului în România. In timpul lui 

„Stirbei Vodă alaiul breslelor se compunea din patruzeci şi cinci: 
de bresle şi corporaţii, pe când în alaiul istoric al breslelor dela 

încoronarea Regelui Carol | Românii aveau cinci sau şase bresle, 

în timp ce Evreii aveau douăzeci, reprezentând douăzeci de orgă 

nizații de „stat în stat“. 

„Cele douăzeci de steaguri jidoveşti din cortejul istorie al 

încoronării, seamănă cu steagurile unei armate de invazie, intrate 

în lăuntrul unei cetăţi, ale cărei chei istorice au fost vândute de : 

- un trădător “.5) 
Remediul acestei situaţii este o reorganizare sănătoasă a sta 

tului, o dreaptă cumpănire între mijloace şi trebuințe, ca în vre» 

1) Op. cit, vol. IV, pg. 465. 

:) „Industrie şi comerţ“, op. cit. vol. Îll, pg. 37-49. 

3) Op. cit vol. IV, pg. 13%. .. -
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murile vechi. Această organizare, pornită sub domnia altor idei decât cele liberaliste, ar realiza armonia intereselor, ar înlocui specula cu industria națională, acea industrie care întregeşte actis vitatea agricolă şi stă în legătură cu ea, In felul acesta trebue reorganizat statul român şi numai în felul acesta putem avea o clasă de mijloc puternică întrun stat sănătos; 

ARMATA 

Pentru Eminescu puterea morală a unui stat o constilue Domnia națională, iar puterea fizică este armata. Organul puterii fizice, adică organul oştirii, este soldatul. ÎN 
Armata şi aristocrația au fost cel: două mâini puternice ale Vestiţilor noştri Domni din veacul nostru de aur. 
Fără o armată permanentă şi fără recrutări, Voevozii ţărilor româneşti ridicau intreaga suflare din țară împotriva duşmanilor care ne încălcau pământul, 
Domnul Carol I a creiat o oştire disciplinată şi a înzestrat:o pe cât i-a îngăduit situația noastră economică. 

“  Oştirea română reprezintă şi trebue să reprezinte poporul " român adevărat, aşa cum este el, cu urmele marilor virtuţi de altădată, care în restul societății s'au pierdut, 
Eminescu cere conducătorilor ţării să fie cruţători cu sâns gele soldatului şi cu banul românului. Tristele constatări în fe+ gătură cu felul cum este condusă armata, sunt prilejuite de războiul ruso-turc din 1877, la care am luat şi noi parte şi care „nesa * costat mii de suflete viteze, zeci de milioane şi poate o provincie“. Eminescu este revoltăt împotriva felului cum s'a făcut participarea noastră la acest războiu, începând cu convenţia dela Livadia, care a dat armata şi ţara pe mânile Ruşilor, fără Cchezăşie, zapis sau amanet, şi sfârşind cu condţiile în care a trebuit să lupte şi să moară viteazul dorobanţ român pe câmpiile Bulgariei, prost 'îms brăcat şi prost hrănit, Acest soldat trebue să lupte în afară de turcul păgân cu foamea şi cu frigul. „Soldaţii noştri au fost trimişi fără să li se dea armament, haine şi hrană“.!) Istovirea noasiră economică, împreună cu hoţia unora, neza impiedecat de a avea 

  

') Art. „Dorobanţii“, 5 Ianuarie 1878, cit. după di D, Murărașu, Naţio» nalismul lui Eminescu, Pg. XX.
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în războiul cu Turcii o armată mai mare. Intoarcerea acestei 

armate brave din războiu, îi dă lui Eminescu prilejul să constate 

starea de goliciune şi de mizerie în care au adus:o cei care nu 
Sau îngrijit din vreme de ea şi=l face să se gândească la milioa= 

„nele care s'au furat, pentru a fi adusă în halul acesta. In campania 
de iarnă din Bulgaria răbdarea soldatului român a fost pusă la 

grea incercare şi a fost, pentru Eminescu, poate mai de admirat 

decât curajul său. 

Statul trebue să aibă grije de armată, să fie mândră Şi ua 
ternică, ca să ne poată apăra ființa și drepturile noastre etnice. 

Dar să nu uităm, ne spune Eminescu, cu gândirea lui valabilă 
pentru toate timpurile românismului, că această armată trebue să 
ne apere pe noi în primul rând, să asigure existenţa şi drepturile 

neamului, şi numai în al doilea rând să apere creştinătatea ame. 

nințată de păgâni. Nu ne putem risipi puterile noastre vii, popor. 

mic şi relativ slab, cum suntem, «ci trebue să fim cruțători cu 

sârgele şi cu banul nostru, pentru a asigura viitorul neamului. 
In sânul oştirei nu îşi pot găsi adăpost cei lipsiţi de caracter 

şi trădătorii de meserie. Eminescu nu scapă ocazia de a acoperi 

cu ponosul ruşinii pe ofițerii de gardă care au participat la dea 

tronarea lui Cuza Vodă şi singura lui mângăiere este că toţi 
aceşti ofiţeri sunt. străini de origine, în special greci din pătura 

superpusă. | 

Pentru Eminescu, ca pentru orice român adevărat, armata, 

tăria de totdeauna a statului, nu poate fi decât o şcoală a onoarei, 
a cinstei, a muncii şi a jertfei pentru ţară. 

ŞCOALA 

Eminescu prin studiile lui şi prin constatările făcute pe teren 

ca revizor se dovedeşte un bun cunoscător al problemelor şcolii 
româneşti. El studiază relele de care suferă învățământul, începând 

cu şcolile primare şi sfârşind cu universităţile. În primul rând 
cei care au în mâinile lor soarta învățământului nu sunt destul 

de pregătiți. Invăţătorii sunt cei dintâi care nu corespund: unii 

nu ştiu scrie bine, nu ştiu să despartă cuvintele şi nu ştiu să 

pună- virgula unde trebue. In privința ortografiei şi a sintaxei este 

„babilonie curată“. Pentru obținerea titlului de profesor. de liceu
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nu se „cerea decât absolvirea liceului şi depunerea unui concurs ca. vai de capul lui. Cat despre universităţi, situaţia nu este mai bună: oameni pregătiţi să fie. profesori secundari au ajuns pro- fesori universitari. Eminescu cunoaşte bine toate metehnele Pros fesorilor universitari şi ale universităților noastre. şi nu se poate spune că este îngăduitor in judecățile lui. EI condamnă pe pre; fesorii care nu ştiu carte, dar fac politică şi ajunge la concluzia că universitățile ar trebui curățate de toți postulanţii şi semidocții care îi ocupă catedrele. Pentru recrutarea personalului didactic el „cere în primul rând cunoștiinţe serigase, dovedite prin lucrări şi. printr'un trecut ştiinţific însemnat, Să nu se pună bază pe titluri: in primul rând, căci ele dovedesc. puţin uneori. Să nu se mai întâmple să avem avocaţi profesori. de teologie şi avocați revizori şcolari. Pentru Eminescu este scandalos să constate că un re: teveist cu patru- clase primare, un agent electoral, este şeful diviziei şcolilor din Ministerul Instrucțiunii în România. Aceasta arată relele nefaste pe care le aduce politicianismul în învățământ. Păcatul cel mare al statului român în privinţa înoirii învă fământului este că n'a urmat calea firească şi n'a folosit buruiana. noasiră de Jeac care este munca. Trebuiau şcoli multe. Ele trebuiau înfiinţate treptat şi susținute cu muncă. In primul rând puţigele şcoli câte erau ar fi trebuit să se ridice la cel mai înalt grad de desvoltare cu putință. Generaţia următoare ar fi făcut altele mai bune şi astfel în treizeci de ani aveam şcoli multe şi bune, care ar fi crescut o generaţie capabilă să gândească limpede şi cu temeiu. Şcolile din România, atât cele primare, cât şi cele secundare, îngreue prea mult memoria copiilor cu o mulțime de cunoştinţe nefolositoare. Eminescu constată că nicio programă din lume nu este atât de încărcată ca cea din România. In schimb se lasă în paragină caracterul şi desvoltarea caracterului. Misiunea şcoalelor nu constă în cultura excesivă a minţii, excepție. ficând şcolile înalte, ci în creşterea caracterului. „... şcoala n'ar trebui să fie O magazie de cunoştinţe străine, ci o gimnastică a întregei indivia | dualități a omului; elevul, nu un hamal Care:şi încarcă memoria cu saci de coji ale unor idei străine, sub care geme, ci uh om Câresşi exercită toate puterile proprii ale inteligenței, întărindueşi aparatul intelectual, precum un gimnast își împuterniceşte până 'n gradul cel mai: mare, aparatul fizic, fie 'n vigoare, fie ?n îndea mânare, Aci vorbim se "nţelege, de învățământul educativ din 
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şcoalele primare şi secundare, nu de. universităţi.. La cele. dintâi 
metSdul de predare e lucrul de căpetenie ; la universităţi metodul: 
e indiferent, căci aci se cere ştiinţă. şi numai ştiinţă... _esenţa. 

universilății rămâne ştiinţa, abstracţie făcând de orice alt scop; : 
pe când esenţa celorlalte şcoli e creşterea“.!) 

In şcolile primare şi secundare educaţia se face prin diferite 
mijloace, dintre care -cel dintâiu' este religia. Partea pur dogmatică - 
a religiei cu vremea se pierde, dar sâmburele ei moral rămâne 
şi formează tăria caracterului. Instituţiile noastre interconfesionale 
produc, după Eminescu, pe toți pehlivanii şi papugii care aspiră 
doar la funcţiile statului. De aceea Eminescu crede în: rosturile 
şcolilor confesionale şi citează şcolile catolice din Bucureşti, cera 
cetate de copii români şi chiar şi de evrei. In Ardeal şcolile 
confesionale ale Românilor sunt institute vrednice - de admirat, 
care disciplinează caracterul populaţiei româneşti şi care contribuesc 
în mare măsură la menţinerea sentimentului național. 

Dar dragostea de neam nusi întunecă lui Eminescu spiritul - 
- de dreptate, naționalismul lui nu devine şovinism când este vorba 
de alte neamuri. El recunoaşte şi “populațiilor din Dobrogea re= 
venită la patria mumă, dreptul la şcoli confeșionale. Chiar susține 
aceasta în articolele lui privitoare la organizarea acestei provincii, 
aceasta fiind singura cale prin care ne putem apropia neamurile 
din această provincie. Predarea tuturor obiectelor să se facă în 
limba maternă a copiilor, iar limba română să fie obiect de studiu 
-obligatoriu.?) 

In articolele „Invăţământul clasic“ şi „Sterilitatea învăţă= 
mântului nostru“, Eminescu arată rostul culturei clasice şi Tapora 

„turile dintre învăţământul clasic şi cel real. Cultura: clasică are 
calitatea determinantă de a creşte, adică de a educa, - ea este în 
esență educativă. Spiritul de adevăr, de ordine şi de frumuseţe 
al antichităţii clasice este regulatorul statornic al inteligenţei şi aj 
„caracterului, precum şi izvorul simțului istoric. „Studiile clasice 
cresc spiritul şi caracterul tinerimii. Ceea ce câştigă cineva prin 
ele, dacă sunt bine predate, este aptitudinea de a înțelege lesne, 
de-a coordona repede orice altă materie a cunoştiinței omeneşti“.!) 

1) Op. cit, vol. III, pg. 415-416. , | | 
:) Art. „Norme pentru organizarea Dobrogei“, op. cit., vol: Il, pg. 387, 
i) Op. cit, vol. IV, pg. 270. - -
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Fundamentul culturii se datorează studiului antichităţii clasice. Important este ca spiritul de adevăr care domneşte în cultura clasică să stăpânească Şi în societatea noastră. Studiul clasic este necesar la acele profesiunii care determină spiritul public, la în= Văţaţii de profesie, la jurisconsulţi şi la cler. Ceea ce respinge însă Eminescu, este amestecul celor două ramuri de învățământ, clasic şi real, în una şi aceeaşi şcoală, fără preponderența uneia sau alteia. | - „In felul acesta se desprind din scrisul lui Eminescu primele- şcoli româneşti şi drumul învățământului nostru. 

BISERICA 

Biserica românească este o biserică naţională, In Moldova luga Vodă o face neatârnată de orice autoritate bisericească străină, Mitropolitul Sucgvei era egal în grod cu patriarhii Răsă= ritului. In Ţara Românească de asemenea, biserica Şisa putut urma desvoltarea ei proprie spre binele poporului. Biserica [ui Matei Basarab şi a lui Varlaam este maica spirituală a neamului ro. mânesc, care a născut, unitatea limbei şi unitatea etnică a poporului român. În ţările unde românul nu are un stat național biserica este azilul de mântuire naţională a tuturor fiilor neamului. 
Aşa vede Eminescu biserica şi menirea ei. Dar pentru a-şi putea îndeplini chemarea, biserica trebue să aibă în Stat o poziţie consolidată, ferită de orice influență politică. Nu se poate îngădui ca biserica să devină un  înstrument politic în mâna tagmei pa: triotice, „un teatru pentru avocaţii fără pricini“. | 
Eminescu doreşte preotului dela țară, la fel ca şi învățăto= rului, asigurarea unei situații materiale corespunzătoare, pentru a-şi putea îndeplini nestingherit opera de apostolat la care este chemat de biserică şi de neam. - 

ADMINISTRAŢIA 

Administraţia, după Eminescu, înseamnă a privi buna stare a țării ca pe un lucru încredinţat înţelepciunii şi vegherii tale. Administraţia este o Ştiinţă care cere cunoștințe speciale de eco-= nomie națională, finanţe şi statistică, precum şi o largă cunoaştere a legilor ţării. Administraţia înlătură, prin puterea care i-o dă  
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autoritatea, piedecile care se opun desvoltării economice şi inte 
lectuale a ţării. Intr'un loc este nevoie de refacerea unui pod 
distrus de ape, dincolo ar fi trebuință de un preot bun, pătruns 
de sentimentul datoriei lui. | 

Administraţia pe care o vede Eminescu sub ochii lui este 
incultă, venală şi plină de vicii. Pe deasupra este şi foarte costi= 
sitoare. Răul social constă în ridicarea unei pături de ignoranţi 
şi de necinstiţi care administrează ţara. 

„Dacă vom lua lista prefecţilor şi a subprefecţilor din ţară 
şi în genere personalul administrativ, vom afla că toată generaţia 
consistă din cenuşeri, din oameni. cu patru clase primare, care 
în vieaţăele n'au muncit nimic şi care nu ştiu administra pentrucă 
nau învăţat nimic. . - 

Inainte de modernizarea Statului român administrația era tot 
incultă, dar era incontestabil mai cinstită şi mai puţin costisitoare, 
In vremurile vechi se realiza mai uşor armonia intereselor clasei 
conducătoare .a boierilor cu interesele țăranilor. Subprefecţii sau 
zapcii se îngrijau ca fiecare țăran să-şi lucreze ogorul, să depună 
partea lui în coşarele de rezervă şi din când în când îl mai scotea 
la facerea vreunui drum: poruncit de Domaul țării. 

De când cu formele noui, omul este liber să nu lucreze pă= 
mântui, să nu=şi samene ogorul şi să nu facă provizii pentru 
timpuri grele. De când cu ideile noui, lipseşte în toate funcţiile 
publice pregătirea profesională. Astfel există miniştri de resort 
care nu-și înțeleg ramura de activitate a departamentului lor. Subs 
prefectul a ajuns un agent de corespondență între prefectură şi 
primării, prefectura un birou de corespondență între minister şi 
'subprefecturi, iar primăria un birou de corespondenţă între auto: 
rităț şi particulari. Adică toate aceste organe administrative 
fac o treabă. pe care serviciul poştal o face mai repede şi măi 
bine. Nu ne-am mulțumit să importăm numai idei din Apus, dar 
până și regulamentele speciale ale serviciilor publice şi până şi 
circularele ministeriale sunt traduse adeseori după cele străine, 
fie că se potrivesc, fie că nu se potrivesc cu realităţile dela noi. 
Dar, după cum ne spune Eminescu, nu se administrează o țară 
cu legi şi cu regulamente traduse cuvânt cu cuvânt din franțua= 

” zeşte, ci se cere gândire proprie şi muncă proprie, 
Declasarea generală a format la noi o armată de proletari 

ai condeiului, vreo 40.000, mai numeroasă decât armata țării, . 
6*
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Toţi:ateştiiscribi se află într'o goană permanentă după posturi, 
toți: vor''să trăiască din bugetul ţării. Schimbările politice întrețin' 
nesiguranța permanentă din administraţie, funcţionarii fiind la 
discreţia guvernului, fiecare partid când ajunge la putere dă 
afară din slujbe pe cei care sunt adversari politici şi îşi plasează 
partizanii 

N 
In faţa acestei situaţii, se cere o administraţie stabilă şi cins 

stită, formată din oameni cu o temeinică cultură, cu multă Priz 
cepere şi cu o lungă experiență. Cel care administrează trebue să gândească pentru cel care nu gândeşte, să cumpănească bine -dările 
comunale şi sarcinele ţăranului, să realizeze armonia intereselor 
Statului cu'ale indivizilor şi claselor sociale, Funcţionarul onest 

„să fie neatârnât de capriciile politice, săteanul să fie stăpân pe 
munca şi pe vitele sale, proprietarul pe pământul său, într'o dez 
plină solidaritate. Numai aşa se înlătură abuzurile și se poate 
lupta împotriva declasării generale“. “ 

MAGISTRATURA 
Magistrătura trebue să fie stabilă, neinfluenţată de schime bările politice, iar magistraţii inamovibili. ' Eminescu pledează în scrisul său pentru o ,inamovibilitate organică, bazată pe=o lege strictă de admisibilitate şi înaintare“, Aceasta cu atât mai mult, 

cu cât la un moment dat statul liberal a lansat prin C. A. Rosetti 
ideea periculoasă a electivităţii magistraţilor, - care spre norocul țării a fost respinsă de Inalta Curte de Casaţie cât şi de adunarea 
corpului advocaţilor“. Noi cerem numirea prin concurs de titluri Şi vechime de serviciu, precum şi inamovibilitatea“. !) Aceasta o 
face Eminescu cu atât mai multă tărie, cu cât constată că în zilele lui magistratura este amovibilă, ușor de intimidat şi formată din tineri 
cu puţină experienţă. Este neadmisibil ca să vie Câmera şi să 
declare nulă o sentință judecătorească, 

Poporul român are simțul de drept înăscut. Veacuri întregi 
în istoria lui s'a judecat după dreptul consuetidinar, fără cod şi 
fără legiuiri, după dreptul viu, care are de cele mai multe ori 
mai multă putere decât legile scrise, traduse din limbi străine. 
Numai dela Fanarioţi, de -când au inceput a se strica obiceiurile bune din bătrâni, avem un cod. Pravilele lui Mateiu Basarab nu 

  

1) Op. eit., vol. IV, pg, 588, pă  
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sau aplicat decât în partea lor canonică. Faţă de aceste. calități 

ale poporului, ne trebue o magistratură independentă de partidele 
politice, inamovibilă şi formată din oameni pricepuţi la legi şi 

care să cunoască firea poporului nostru, pentru a sluji cât imai 

bine dreptatea şi pentru a contribui la reinvierea sentimentului 

de drept prezent în sufletul românilor de altă dată. 

ORGANIZAREA UNEI PROVINCII 
(DOBROGEA) 

Pentru a arăta întreaga gândire biopolitică a lui Eminescu, 

în partea ei de organizare practică, am socotit necesar să arătăm 

cum înţelege poetul geniului românesc să fie. organizată -0 pro: 

vincie revenită la sânul patriei și cum înțelege să ne purtăm cu 

neamurile minoritare dela noi din țară, 

Pacea dela San Stefano şi tratatul dela Berlin au adus Ro. 

mâniei Dobrogea lui Mircea. Această provincie ne revine nouă 

prin dreptul istoric care 'nu .poate fi contestat şi prin consimțăe 

mântul populațiilor, care constitue şi el un veritabil titlu de drept, . 

întregitor dreptului istoric. 

Intr'o serie de articole, Eminescu se ocupă de soarta Do» 

brogei, această „dependință naturală a țării româneşti“ şi de felul 

cum trebue făcută încorporarea la patria mumă. Nimic mai greşit 

decât încercarea de a civiliza Dobrogea la iuţeală şi a o încorpora 
în vieaţa juridică şi administrativă a Statului român. In Dobrogea 

sunt realități care nu pot fi nesocotite şi care cer un studiu amăs 

nunţit la faţa locului. Nimic din legile noastre nu se potriveşte cu 

starea prezentă în Dobrogea. Trebue să respectăm datinele locale, 

felul de a fi, adică individualităţile locale ale populațiilor din 

acestă provincie. În primul rând nu putem să deposedăm pe Turci, 

Tătari şi Bulgari de drepturile: lor, să le luăm pământul lor şi să: 

dăm coloniştilor. Aceasta ar însemna să ne atragem ura dintru 

inceput. Dar mai. mult decât aceasta noi nu trebue să uităm că 

suntem un popor-mic, cu fraţi robiţi sub stăpâniri străine şi trebue 
să procedăm cinstit cu celelalte neamuri minoritare. Noi trebue 

„să fim conduşi în actele noastre politice de o mare moralitate. 

Nu putem trata părți din alte popoare ca o furmă necuvântă» 

toare, nu putem împuşca oameni, nu putem imita exemplele - po» ” 

poarelor mari care folosesc de multe ori forța în locul dreptului. 

Popor mic, cum suntem, singura noastă tărie este „dreptul, dreptul
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legăturit, juruit, întărit cu şapte peceţi“.!) Cat simţ politic şi câtă omenie românească în aceste gânduri eminesciene. De altfel ru trebue să facem un efort, noi Românii, ca să fim drepți şi îns găduitori. Intreaga noastră istorie este brăzdată luminos de drep» tatea românească, de îngăduința noastră faţă de alte neamuri şi religiuni, cu un cuvânt de omenia noastră tradiţională. Trebue să păstrăm, după cum ne spune şi Eminescu, până la urmă, până în ultimul moment al vieţii noastre „mândria şi sentimentul drepe tății noastre“ şi omenia noastră străbună. 
Intr'un loc Eminescu vorbește de pericolul ce există pentru - un stat atunci când îa Pământul poulaţiilor locale pentru a le coloniza. Acest procedeu constitue un mare pericol pentru statul care îl aplică, întru cât atunci când, la o cotitură a istoriei, ar pierde o parte din moşia străbună, statele cotropitoare ar proceda la fel cu teritoriile robite, fără putinţa de a protesta, Aşa au făcut Austriacii cu moşiile bisericeşti din Bucovina. Omul politic trebue să se gândească la viitorul nâției lui, la toate posibilităţile neno- rocite care se pot întâmpla într'o zi țării şi poporului. lată câtă prevedere politică şi câtă grijă pentru viitorul neamului dove= deşte Eminescu. 

| 
In Dobrogea Eminescu cere să se lase organizarea admini. strativă care era înainte de încorporarea la România şi să nu se impună nicio dare nouă peste cele care existau înainte de războiu. Căsătoria să fie considerată, așa cum este de fapt pentru Popu= laţiile din Dobrogea, o chestiune religioasă şi nu juridică, iar cauzele matrimoniale să fie judecate de către forurile care le ju= decau şi înainte. In privința administraţiei să nu se repete pro= cedeul aplicat în Basarabia de Sud în cei 20 de ani cât revenise la noi, când am umplut=o cu o pletoră de funcţionari fără ştiinţă de carte şi lipsiți de omenie, cu tot ce avea țara mai inept şi mai corupt. Cât de actuale ni se par aceste observaţii! Ce.bun cunoscător a fost Eminescu al stărilor de lucruri dela noi şi al firii noastre. 

In privinţa şcolilor din Dobrogea, Eminescu susține dreptul populațiilor locale la şcoli confesionale, întreţinute din fondurile „religioase, conduse de membrii laici şi clerici ai comunităţilor 

  

1) Art. „Anexarea Dobrogei şi dreptul nostru istoric“, op. cit., vol, IV, Pg. 339). 
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respective, cu limba de predare maternă şi cu studiul obligator . 
“al limbii române. 

Ce bine a pătruns Eminescu rostul şcolilor confesionale! Ce 
gânditor politic profund a fost, gândinduese la toate pericolele care 
ameninţă poporul nostru în negura viitorului. Astăzi putem vedea 
din nou marea însemnătate naţională a şcolilor confesionale din 
Ardeal. Oarbă a fost politica românească, uriaş creşte poetul 
neamului cu cât înaintăm în timp. 

LIMBA ROMÂNEASCĂ 
Limba românească are o admirabilă unitate încă din timpurile 

Mitropolitului Varlaam, aceeași în „toată românimea“. Avem o 
limbă comună întregei naţionaltăți române. 1) Biserica românească 
a creat limba noastră literară, a sfinţit=o şi a ridicat-o, una pentru 
toată suflarea românească. Eminescu admiră vechea zidire a limbii 
strămoşilor, constatârd însă în timpurile lui atâtea sluţiri şi siluiri 
ale limbii, începând cu toți stricătorii de limbă şi până la „păsă= 
reasca gazetarilor“. Pentru Eminescu scrisul lui Nicolae Bălcescu 
este o dovadă că limba românească din timpul acestui scriitor şi 
înainte de dânsul era pe deplin formată şi „în stare să reproducă 
gândiri cât de înalte şi simţiri cât de adânci, încât tot ce s'a făcut 
de atunci încoace în direcţia latinizării, franțuzirii şi a civilizației 
„pomădate“ a fost curat în dauna limbii noastre. ?) 

„Limba are mare însemnătate în vieața unui neam. Ea ate 
o mare putere asupra sufletului trezind energiile şi pasiunile vechi. 
Proprie fiecărui neam, limba are un mare rol în formarea omului, 
căci contribue la plămădirea întregei lui personalităţi. Pentru noi 
„limba românească este tot odată organul prin care neamul îşi 
cunoaşte ființa sa proprie, organul prin care acest neam moşte= 
neşte avutul intelectual. şi istoric al strămoşilor lui. Copilul nu 
învață numai a vorbi corect, el învaţă a gândi şi a simţi ro= 

mânește. 3) 

SĂNĂTATEA POPORULUI 

Vom zăbovi în rândurile ce urmează asupra preocupărilor 
pe care le are Eminescu în legătură cu sănătatea poporului român, 

?) Op. cit, vol, IV, pg. 188; 

2) Op. cit, vol, Il, pg. 155, 
3) Op, eit,, vol. IV, pg. 276.



88 

cât: şi: asupra metodelor pe care le foloseşte pefitru a arăta în "toală goliciunea realităţile românești. 
Fii ai secolului al nouăsprezecelea, nu ne simțim îndreptăţiţi în cercetările noastre decât de două lucruri: a cita fapte exacte şi a le da formulă generală“. 1) ia 

- Eminescu cunoaşte marea importanță a cifrelor statistice, . care iţi arată realitatea mai presus de orice îndoială, — într'o ţară, unde statistica este. iratală împreună cu poezia, drept une nobile inutilite, el afirmă împreună cu Goethe că „dacă cifrele nu gu= vernează lumea, ele arată cel puţin cum ea este guvernată“. 2) Cu cifre statistice ale morbidităţii şi mortalităţii populaţiei creştine din oraşe, cu cifre care arată numărul populaţiei în anu. mite epoci ale istoriei noastre, cu observaţiile personale și datele culese în legătură cu Vieaţa rurală, Eminescu ajunge uneori._la concluzii înspăimântătoare pentru viitorul poporului român. Țăranul român are un regim alimentar mizerabil, compus din mămăligă cu oţet Şi zarzavaturi, EI producătorul de grâu, trebue să se hrănească cu zarzavaturi. Locuinţa ţăranului este ne: sănătoasă, morbiditatea mărită. Aici trebue să intervină condue cerea Statului, în schimbarea regimului de traiu a] ţăranului : - „Ceea ce trebue schimbat e regimul de traiu al țăranului, care nu se poate îmbunătăţi decât cu starea lui materială. ..*, ,.. „un medic modern ştie că neputincioase sunt leacurile când regimul alimentar e rău; că nu există buruieni în: contra uzurei, în contra semi-docţilor, în contra postulanților ...“. 3) 
„Cu cât sărăceşte mai mult populația rurală, cu atât creşte şi demoralizarea, care aduce după sine întotdeauna scăderea po= pulaţiei. Din această descreştere sufere neamul întreg: „Se observă o scădere generală a populaţiei rurale care se urcă în raport direct cu creșterea demoralizării, a ireligiozităţii şi cu întinderea - viciilor. Dar această descreştere, pentru a avea loc, e natural le- gată cu degenerarea fizică a rasei române“. 1) Din cauza sărăciei, din cauza lipsei de pământ, ţăranul român atunci când nu are asigurate rosturile lui nu. se însoară, nu întemeiază o familie, - “în această privinţă îi lipseşte curajul altor rase, cum ar fi evreii. 

  

') Op. cit, vol. IV, pg, 194, 
:) Op. cit, vol, Il, Pg. 414. 
3) Op. eit., vol. IV, Pg. 9251. 
1) Op. cit, vol, IV, pg. 44. 
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Tot din cauza sărăciei, numărul copiilor a scăzut foarte mult ja 

sate. La trei case dacă mai găseşti un copil, doi, şi aceştia slăbiţi, 
galbeni la faţă, bolnavi de .friguri şi de alte boale. Din cauza. 
mizeriei fizice rezultă mizeria morală. Astfel 20%/, din nou născuţi 

sunt- copii nelegitimi, „ aceasta din cauza numărului mare de 

perechi care trăesc în concubinaj la ţară. Datele publicate de 

Doctorul lonescu pe care Eminescu îl citează ca pe un cunosctor 
al stării populaţiei rurale, confirmă descreşterea populaţiei dela sate. 

Paralel cu descreşterea populaţiei, se observă şi descreşterea 

instrumentelor de muncă, a vitelor, cu toate consecințele ci: „Se 

observă în acelaşi grad o descreştere a numărului instrumentelor 
de muncă,a numărului vitelor. Pe de o parte existenţele econo» .: 

mice ale unui stat, pretins civilizat, cresc zilnic şi pretind o: 

muncă din ce în ce mai întinsă pentru a fi acoperite, p: de alta, 
prin degenerarea fizică a rasei muncitorului şi prin pieirea instru= 

mentelor sale de muncă, se înlătură însuşi posibilitatea muncii“.!) 

"Eminescu a luptat fără odihnă şi fără cruţare împotriva câre 
ciumăriei dela sate, impotriva acestei otrăviri a ţăranului cu rachiu, 

N 

care îi slăbeşte braţele şi îi tâmpeşte mintea, - a luptat cu aceeaşi 

pasiune împotriva cămătăriei şi a arătat urmările ei dezastruoase, 

cerând reglementarea ei prin lege, indiferent dacă se opune sau 

nu: drepturilor omului şi libertăţilor cetățeanului, - şi a mai luptat 

împotriva unui rău care le cuprinde pe toate, împotriva exploa= 

tării neomenoăse a ţăranului din partea statului, facută de dema= 

gogia liberalistă: „Cauza morbidităţii ţăranului român, este exploa= 
tarea neomenoasă la care este supus în linia întâia din partea 

Statului, în linia a doua de către mulțimea nenumâărată de străini, 

pe care îi susține cu munca lui. Cauza e demagogia care se hră- 

neşte din spinarea lui, uzura roşie, administraţia roşie, sporirea 

bugetelor de cheltuieli ale Statului, judeţene şi comunale, presta= 

țiunile făcute pe moşiile roşiilor, sărăcia ce. urmează de acolo că . 
i se fură timpul fără compensație, regimul alimentar rău; iar nu 

clima şi epidemiile“.?) Sub aceeaşi climă în alte timpuri poporul 

nostru era sănătos şi sporea până mai alaltăeri, sub-domniile pă: 

mântene. Acum suferă şi scade sub domnia liberalismului şi sub. 

povara sarcinelor impuse pentru întreţinerea unei xenocraţii fără. 

minte şi fără inimă“. 

:) Op. cit, vol. IV, pg. 44. 

2) Op. cit, vol, IV, pag; 262-263,
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Proletariatul condeiului din cauza sărăciei este nevoit să limiteze numărul copiilor. Poporul francez practică acest păcat “care este „culmea imoralității“ de teama divi:ibilității pământului sau a averii. Din aceleaşi motive întâlnim acest fenomen, pe care Eminescu îl cunoaşte, la Saşii din Ardeal sub forma sistemului unui copil sau doi copii. | ” 
In privinţa raporturilor dintre Români Şi străini, cifrele in: vocate de Eminescu sunt şi -mai alarmante pentru viitorul nea. mului nostru. Datele statistice ale Doctorului Flaişten, care numai țuțuian din Vrancea nu poate fi, arată că în laşi mor doi români, ca să facă loc unui evreu, ) Mizeria clasei de mijloc ne explică în parte şi marea mortalitate a populaţiei ortodoxe din Bucureşti, în raport cu procentul mare al nașterilor străinilor, *) In Moldova Proporția nașterilor dintre Români Şi străini, - în speţă evreii, este Şi mai îngrijorătoare, Să nu uităm însă că mizeria fizică şi cea morală aduc după sine decăderea averii publice şi slăbirea Orgaâa= nismului statului. Ceea ce trebue insă să ne impresioneze este 

militari constată tot mai mult la recrutări această mizerie f zică, „această degenerare a rasei româneşti. Acesta este punctul central al sănătăţii poporului român şi al viitorului nostru ca neam. lată roadele politicei democrate în România ! Aşa se pre: Zintă individul şi neamul sub regimul libertăţii, egalităţii şi frater. Nităţii. Cifrele statistice dela noi n'au pereche în nicio țară din lume. Decădere fizică, decădere morală, decăderea averii publice Şi descreşterea populației. Poporul este lăsat la discreţia unei ad: 

iudaizarea economică, urmează această decădere fizică şi morală -a poporului care este o adevărată „vânzare de țară şi naționalitate“, 

  

1 Art, „Progresul mortalităţii poporului român“, op, cit, volumut IV, Pg. 152-138. 
| ă - :) Art. „Industrie şi comerț“, op, cit., vol. IjI, pg. 49-44,
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CHESTIUNEA ISRAELITĂ 

„Să nu ne ucidem chiar cu mânile 

noastre“ .,. + Eminescu 

„Silă ne este de a vorbi de chestiunea 

israeliță, de acest act de înaltă imoraa 

litate. : Eminescu 

Chestiunea israelită este pentru Eminescu o chestiune de 
„vieaţă şi de moarte a poporului român. 

Tratatul dela Berlin prin articolul 44 ne-a impus modificarea 
articolului 7 din constituţie care prevedea că străinii necreştini 
nu pot deveni cetățeni români. Alianţa isrăelită mondială şi evreii 
din ţară au crezut că a sosit momentul ca să pretindă împămâna 
tenirea în masă a evreilor. In fața acestui pericol de a' vedea 
600.000 de Evrei proaspăt imigraţi în țară întitulânduese români, 
Eminescu în presă, Conta în Cameră şi Alecxandri în Senat, se 
fac apărători vajnici ai drepturilor neamului ameninţat în ființa 

„ şi viitorul lui, ” 

Eminescu duce o campanie de presă susținută şi bine do: 
„ „cumentată pentru lămurirea opiniei publice şi pentru împiedecarea 

împământenirei în masă. Tratatul dela Berlin a pus o condiţie 
negativă: deosebirea de religie să nu mai fie o piedecă la dobâne 
direa cetățeniei române, dar nimeni nu ne împiedecă să punem 
alte piedece împământenirei Evreilor. Puterile străine nu se pot 
amesteca în afacerile noastre interne. In lăuntrul țării trebue să 

ne conducem după principiul strămoşilor noştri: salus rei publicae 
summa lex. 

Rasă străină, neasimilabilă, care trăieşte prin specularea muncii 
altora, elemente fără patrie şi fără naţionalitate, Evreii apar acolo 
unde se întâlnește pseudoliberalismul cu semi-civilizaţia. „Pretu= 
tindeni unde apar sunt semnul sigur; simptomul unei boli sociale, 
a unei crize în vieaţa poporului, care ca în Polonia se sfârşeşte 

câteodată cu moartea naţionalității“, ') Evreii fiind clasă de mijloc 
şi legislaţia liberală fiind exclusiv în favorul acestei clase, ei 
vor deveni privilegiați, iar românul va ajunge slugă la jidan. 
„Dacă statul român ar fi puternic „ ceea ce un stat /iberal nu. 
poate fi, căci el renunţă la puterile sale în favoarea individului, - 
dacă naţia română ar fi economicește puternică, ceea ce o nație 

1) Op. cit, vol. II, pg. 131.
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agricolă nu poate fi, căci văloarea producerii ei e mărginită într'un mod fatal, atunci chestiunea israelită n'ar fi un pericol, ba nu S'ar îi născut niciodată. Chestiunea îsraelită e ducerea ad absurdum a liberalismului din România. ..«, ') Intrun stat lipsit de clasă de mijloc autohtonă, într'un stat în care industria şi negoțul sunt la început, nu putem îngădui ca negoțul de import şi export, drumuri de fier şi orice activitate economică în general, adică întreaga circulație a sângelui social să incapă pe mâini străine, mai precis jidoveşti. 

Evreii sunt veneticii care speculează munca altora şi care în ultima analiză trăese din precupeţirea muncii productive a poporului nostru. Evreii disprețuiesc munca productivă, „singura creatoare a drepturilor“. Evreul, spune Eminescu, nu cere ca şi clasa de mijloc din secolul al XVII-lea libertatea de a munci, ci libertatea traficului muncii altora, E 
Evreii au nenorocit populaţia din Galiţia şi din Bucovina prin traficarea muncii, prin băuturi spirtuoase şi prin cămătărie. In Galiţia unde au avut dreptul să cumpere proprietăţi rurale, au despoiat p: țăran de pământul lui, Gazeta oficială a acestei- provincii arată că numai în cinci ani s'a publicat vânzarea silită a 800.C00 de imobile ţărăneşti, - un popor întreg desmoştenit pe cale de a:şi părăsi vetrele strămoşilor. spre a emigra în America“. lată rezultatele fioroase ale dominaţiunii jidoveşti în Galiţia, ită perspectivele ce ne aşteaptă dacă îi decretăm români pe Jidovii din ţară. 
Ce vor face mâine când vor putea să-şi spună Românii ? „Dacă astăzi când n'au plenitudinea drepturilor civile şi nici pe cele politice, au 'pus “mâna pe tot negoţul şi pe toată industria mică din Moldova, dacă astăzi se lăţesc înspăimântător asupra şesului țării româneşti, dacă azi se încuibă în vatra harnicilor Olteni, ce va fi mâine, cârd vor avea drepturi egale, când vor avea putinţa de a-şi zice Români, când vor avea înscris în dreptul formal, că patria aceasta este a lor tot deopoirivă cu noi ?* :) 

Cu ce drepturi ne cer Evreii egalitatea cu noi? Eminescu se întreabă aceasta cu toată pasiunea dragostei de țară de care este capabilă inima lui: „Ei au luptat cu Turcii, Talarii, . Polonii 

  

1) Op, cit, vol. 1], Pg. 448-449. 
2) Op. cit., vol, IL, pg. 653. 
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şi Ungurii? Lor le-au pus Turcii, când au înfrânt tractatele vechi, 
capul in poale? Prin munca: lor s'a ridicat vaza acestei ţări, s'a. 

desgropat din învăluirile trecutului această limbă? Prin vreunul 
din ei şi-a câştigat neamul românesc un loc la soare? De când 

rachiul este un element de civilizaţie ?“') 

Eminescu arată într'o documentare istorică evoluţia dreptus 

rilor Evreilor în ţările liberale din Apus. In Franța au obţinut: 
abia lă 1879 drepturi egale cu creştinii, iar în Prusia aceste drep» 

turi au fost obținute cu multă greutate şi după mai bine de 60 
de ani de luptă, recunoscândusse prin legea din lulie 1869 egali= 

tatea perfectă sub toate raporturile a Evreilor pământeni. 
_ Dar pentru Eminescu pericolul nu constă în: împrejurarea, 

că Evreii ar acapara intreaga proprietate românească, ci în aceea 

că ei nu sunt şi nu pot fi Români. Eminescu nu opune mozas 

ismului creştinismul, el vorbeşte de rasa veche, destructivă, egoistă 

şi corupătoare a Evreilor, pe care o opune neamului românesc. * 

Aici este pericolul pentru noi, aici este miezul problemei 

evreieşti pentru Eminescu. Partea aceasta îl situează pe Eminescu 

la înălţimea exclusivismului antiiudaic al revoluţiei naţional-sociae 

liste, cu amănuntul foarte important că Eminescu denunţă peris 

colul iudaic cu cincizeci de ani inainte. Ca şi naţionalesocialismul 

de azi, Eminescu susține că Evreii sunt o rasă câre nu se asimi= 

lează şi care viciază organismul popoarelor Gu care vin în contact. 

Prin rasă, ca întotdeauna, Eminescu înţelege „firea organismului“. 

„Dacă Evreii s'ar asimila aşa de uşor, pentru ce: națiunea 
germană, element colosal istoriceşte, economiceşte şi politiceşte, 

nu i-a putut asimila desatâta vreme ?... Pentru ce, în loc să se 

asimileze Evreii, s'a jidovit presa, literatura, economia şi mişcarea 
" politică în Germania ?“.:) Răspunsul lui Eminescu este limpede: 

„din cauza religiei, :a moravurilor,” a rasei şi prin urmare a firii 

organismului lor, Evreii nu se pot asimila. cu niciunul din ele. 

mentele naţionale europene, ci cu totul dimpotrivă. Supuşi cu 

drepturi restrânse, sau cetățeni cu drepturi depline într'un Stat, 

ei sunt Evrei şi nu pot fi altceva. Infigerea lor în vieaţa naţiu= 

nilor prezintă un caz patologic absolut identic cu înlocuirea unui 

element străin într'un organism viu: nu organismul asimilează 

- elementul străin, ci acesta descompune şi=şi asimilează organismul.") 

1) Op. cit., vol. Il, pg. 132. 

2) Op. cit, vol. LII, pg. 176. 

3) Op, cit., vol, III, pg. 176-175.
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-, 

- Eminescu arată pericolul nefast al Evreilor pentru cultura popoarelor. Pretutindeni unde s'au amestecat în vieața culturală a țării au falsificat şi corupt cultura naţională, In faţa pericolului iudaic noi suntem obligați să ducem o luptă pe vieaţă .şi pe moarte. „Niciun popor din lume nu poate fi. dator de a se sacrifica pe sine colportajului, cârciumelor, uzurei, pentru cuvinte umanitare. Evreii nu ne pot pretinde ca princie: piile ce le propagă să ne fie atât de scumpe, încât să le sacri, ficăm . buna Stare, sănătatea, vieaţa morală şi fizică a țăranului nostru, numai pentrucă evanghelia pe de o părte, revoluția fran= ceză pe de alta ne cer frăție“. 1) 
Evreii se adună acolo unde este O societate bolnavă, unde se întâlneşte pseudo-libertatea cu semicivilizaţia şi fug de adevă. rata civilizaţie. In momentul când vom pune temelii organice libertății şi civilizaţiei noastre, în momentul când vom şti orga. "niza şi apăra munca națională, Evreii vor pleca de bunăvoie în cătitarea acelui rhediu nesănătos şi corupt, favorabil desvoltării lor. | Suprema lege a unui stat fiind păstrarea naționalităţii, noi trebue să ne apărăm cu toate mijloacele impotriva străinilor. „Naţionalitatea română ca oricare alta are dreptul înăscut de 

PARTIDELE POLITICE 
Eminescu vede în partidele politice nişte societăţi anonime, care pun la mijloc un mic capital, pentru a reuşi într'o mare afacere: venirea la putere şi apoi menţinerea un timp cât mai îndelungat. Partidele politice au umplut țara cu. comitete de ex. ploatare a muncii făranului, alcătuite din oameni fără ştiinţă, fără onestitate şi fără avere. Partidele formează un stat în stat, iar statul adevărat, statul claselor pozitive, nu este decât o masă de exploatat. Pregătirea unor elemente necurate şi lupta lor cu elez mentele sănătoase din țară se numește politică. 

  

1) Op cit, vol. IV, pg. 289. 
*) Op. cit., vol, IV, pg. 295 
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Eminescu loveşte fără cruţare în partidul liberal. In primul 
rând liberalii au o manieră mecanică de a privi lumea. Libera» 
lismul este caracterizat prin lipsa -de respect pentru tradiţie şi 

trecut, cât şi prin deplina cunoaştere a naturii statului. In numele: 
principiilor egalităre, liber schimbiste şi umanitare se împrăştie: 
ca de vânt comoara de deprinderi şi de înțelepciune pe care 

omul a moştenitio dela bătrâni. In numele teoriei roseteşti de 

„om şi om“, am deschis graniţele sutelor de mii de proletari evrei, 

flămânzi, improductivi şi de o lăcomie rapace. In numele eggalie: 

tății Românul este pus pe aceeași treaptă în ţara lui cu orice ve:. 

nitură din lume. , 
Statul liberalist nu este statul naţional şi natural care trebue 

să existe în mod firesc, ci este statul raţional al mizeriei şi al 
ambițiilor personale. Monarhia este o parodie, Camera o jucărie: 
parlamentară. Cand guvernul are în mână bugetul țării augmen= 
tabil la nesfârşit, sistemul controlului se reduce la o jucărie co» 
pilărească. Camerele se înțeleg pe sub mână cu miniştri, încât 

guvernul nu poate fi controlat. . 
| Roadele politicei noastre cu ducerea la absurd a teoriilor 
demagogice umanitare sunt multe. Datorie publică şase sute de: 
milioane de franci, iudaizarea țării, „vânzarea ţării şi naţiei la 
jidani“, declasare generală, nesocotirea realităţilor etnice, — acestea 
sunt rezultatele politicei româneşti. Dacă mai adăugăm încă, pe 
plan extern, pierderea unei părți din moşia străbună a Moldovei, 
Basarabiei de Sud, tabloul este complet. *) 

Eminescu declară că el nu luptă împotriva libertăţii, care 
este un sentiment aproape religios, ci el luptă împotriva abuzului 
ce se face cu unele idei. Pentru apostolii neamului nostru din trecut 
ideile liberale nu erau un scop, ci un mijloc, pe care îl închinau 
totdeauna ţării şi neamului. De aceea Eminescu declară că susţine 
ideile liberale numai întru cât acestea nu produc o .perturbaţie 

în desvoltarea noastră naţională şi numai pe cât nu ne împing la 

forme de vieaţă străine de firea poporului nostru. El crede că 
este bine să înaintăm încet, păstrându=ne firea noastră românească, 
decât să înaintăm repede, desbrăcândusne de această fire prin 
străine legi şi străine obiceiuri. Nu importă legiuirile care ne | 
conduc, pot fi chiar retrograde, dar ele trebue să pună la adăpost 
naționalitatea noastră şi a ţării noastre, 

1) Art. „Roadele demagogiei noastre“, op. cît, vol. III, pg. 73-76,



"Eminescu observă că o încordare prea mare-a patimelor pos litice paralizează întregul mecanism al statului, de aceea el este "împotriva luptelor politice şi idealul său este un guvern care să: fie al ţării întregi, fără deosebire de partide. In acest regim Camera poate să aibă un colorit politic, să lucreze în sensul unilateral al unui partid. . 
Poetul geniului românesc crede că salvarea noastră în viitor 'va fi numai o mână de fier, „cârma prevăzătoare a tot ce pro, duce nația mai vigurcs, mai onest şi mai inteligent... “,. o mână de fier, dreaptă şi conştie de țelurile ei bine hotărite, care -să inspire futuror parlidelor convingerea, că statul român moştejit dela zeci de generaţii, care-au luptat şi suferit pentru existența lui, formează moştenirea altor zeci de generaţii viitoare şi că nu e jucăria şi proprietatea exclusivă a generaţiei actuale. :) 

PĂTURA SUPERPUSĂ.- 

„Neromână, nu cu Zegea civilă, nu | cu dreptul public, nu cu constituţia, 
-. ci cu neamul şi cu obiceiurile rele, Atât 

de străini, încât nu le e cu putință nici 
a înțelege pe român, precum acesta îi 
ocolește și nu vrea sări înţeleagă pe ei. 

Eminescu 
„Geniul neamului românesc e O carte 

cu șapte peceţi pentru generaţia do, 
minantă*, Eminescu 

Pătura superpusă este pentru Eminescu „un sediment de pungâşi şi de cocote“, care cuprinde greco-bulgărimea din Bucu» reşti şi din oraşele dela marginea Dunării. Elemente hibride, „fizic şi intelectual stârpituri“, vlăstarele Fanarului, scursăturile orientale 
şi occidentale, înregimentate în partidul roşu, aceste elemente 
stăpânesc poporul român. | 

„Avem pe de o parte rassa română, cu trecutul ei, identică 
în toate ţările pe care le locuieşte, popor cinstit, capabil de adevăr 
Şi de patriotism... Avem apoi deasupra acestui popor o pătură 
superpusă,. un fel de sediment de pungaşi şi de cocote, răsărită din amestecul scursăturilor orientale şi occidentale, incapabilă de 
adevăr şi de patriotism... .«, 2) i 

1) Op. cit, vol. II, pg. 35%, 
2 Op. cit, vol. 1V, pg. 185. 
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-. „Această pătură superpusă este plină de -o. ură. instinctivă 
împotriva tuturor elementelor autohtone şi istorice ale acestei țări, 

pe care le nimiceşte în : numele.. ideilor . demagogice şi unitare. 

Pătura aceasta străină, lipsită de tradiţii, de patrie: hotărită şi de 
naţionalitate hotărită, neza escamotat lucrul cel mai de preţ pe 

care îl are un popor: „simţul istoric, simţul de desvoltare contis 
nuitivă şi organică“. Simţul istoric şi iubirea trecutului, iată ce 

ne răpeşte clasa dominantă a străinilor din pătura superpusă. Atât - 
sunt de străini de poporul românesc, nu cu legea civilă, nici. cu ! 

dreptul. public sau cu constituţia, ci „cu neamul şi cu obiceiue 

rile rele“, încât nu pot să înțeleagă pe român, chiar dacă ar vrei 

aceasta. Pentru ei geniul geamului românesc este o carte cu şapte 

-peceţi care nu se vor rupe „niciodată. 

Eminescu este convins că la noi demagogia este de Originiă 
“fanariotă şi ea înseamnă lupta veneticului fără tradiţii, fără pațrie 

şi fără trecut, împotriva celor cu tradiţii şi cu trecut hotărit. 

- Nobilui. popor român a ajuns sub stăpânirea unei xenocraţii 

„odioase care trăieşte din sudoarea şi din sângele lui. Plebea ora: 

şelor, plebea ulițelor Bucureştilor, domneşte asupra poporului. 
Aceste elemente au stricat vieața morală a ţării, Fizic fiind--stâre 

pituri, trebue să fie şi moralicește stârpituri, Cocoaşei fizice îi 

corespunde cocoaşa morală, degenerarea se asociază cu viclenia, 
precum se asociază tăria fizică cu caracterul deschis. Sub influenţa 

acestei pături, biserica nu mai este biserică, şcoala nu mai este 

şcoală, căsătoria nu mai este căsătorie. 

Pentru Eminescu nu este indiferent care va fi elementul 

care va determina caracterul acestei ţări. El nu poate fi decât cel 
autohton, cel românesc. Principiile nu trebue să fie decât: un 

mijloc pentru păstrarea rasei române. | | 

. Străinii din pătura superpusă nu trebue să imprime ei caz, 

racterul acestei ţări. Politica atârnă de complexiunea fizică a indie 

vizilor, de defectele şi calităţile înnăscute rasei lor, căci la deoses 

.birea de apucături se reduce - până la urmă deosebirea de rasă. 

Există pentru fiecare individ care aparţine unui neam o dispoziţie 

organică de a gândi şi de a se comporta întrun anumit fel şi O 

imposibilitate de a acţiona altcum. Oricât ar afişa cineva etichete 

străine, el nu poate să-şi schimbe structura moştenită dela înaintași. 

Vorbind de cutare ziarist, Eminescu spune că a lovit în domnul 
X. în abstracto, ci în evreul său fizic, de care nu poate scăpa. 

- 7
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Aceeaşi lege va fi aplicată deosebit de doi oameni de rase deo sebite. De aceea, chiar dacă străinii ar avea bunăvoința de a ne ajuta şi de a ne înțelege, ei nu pot fi lăsaţi ca să ne conducă, fiindcă ne-ar imprima forme străine sufletului nostru. Numai ele= mentul românesc este cel chemat ca să dea tiparul acestui stat. Străinii din pătura superpusă nu sunt şi nici nu pot fi Români. Străini de sufletul acestui neâm, pungaşii şi cocotele din pătura. “superpusă fraternizează azi cu Jidanii, mâine vor fraterniza cu. Nemţii, — toate acestea numai pe socoteala poporului nostru. 
Trebue. să reținem că în articolele despre pătura superpusă găseşte Eminescu ocazia de a vorbi de rasa română, în înțelesut de poporul român, în opunere cu străinii din.pătură superpusă, de studii cranioscopice comparative dintre Români şi străini, dar mai ales în această parte îşi expune teoria adaptării la mediu, cu. modificările care î le aduce. Am arătat în altă parte amănuntele: acestei teorii, cu aplicaţiile ei la istoria noastră. Adaptarea la un. mediu dat, nu înseamnă superioritate organică, mai ales când mediul este nesănătos şi corupt. Stejarul nu creşte pretutindenea, buruienile peste tot locul. Pătura superpusă reprezintă tocmai acea. categorie de poltroni şi vicleni, lipsiţi de caracter şi de demnitate, care se adaptează oricărui mediu, înnăbuşind eleimentele viguroase şi demne. Dar aceasta nu poate dura prea mult, Eminescu speră: că Dumnezeu va avea milă de acestă săracă ţară şi o va înzestra din nou cu oameni purtători ai tradiţiei şi harnici azi păstra ca= racterul. Pe la 1921, când se va împlini ur veac dela revoluţia. lui Tudor, ţara aceasta va fi românească: „Lupta se va naţio» naliza. De o parte vom întâlni fanarioţii şi străinii, de orice Cre= dinţe politice ar fi, de alta Românii proprii şi în realitate asimilați, abstracție făcând de principii politice... Un apropiat viitor va zice: „sau țara_ aceasta să fie în adevăr românească, sau nici nu merită să fie“. !) 

  

1) Op. cit, vol IV, pg. 205.



PARTEA IV-a 

ROMÂNII DIN ARDEAL 

„Prefer lupta în locui unei dreptăți 

nedrepte; prefer desa muri în loc desa 

deveni Maghiar. Cine miso poate ţine 

de rău, dacă voiu ca și copiii mei să 

fie ca mine de Români?* - 

Aşa cum spune del Mehedinţi, Eminescu este un „pelerin în 
timp şi în spaţiu al întregului neam românesc dela Nistru până la 
Tisa“ sau cum spune del Sextil Puşcariu; „De pe buzele lui nu 
sa desprins glasul unui individ ci vocea trecutului nostru ros 
mânesc, în pieptul lui nu s'au sbătut bucuriile şi durerile unui 
singur om, ci acolo a bătut inima a zece milioane de Români cu 

“toate dorurile ce se cuprind de la Nistru până la Tisa“.') Emi= 
nescu a cunoscut întreg pământul românesc, a îndrăgit sufletul 
acestui popor. nobil, a iubit cu pasiune trecutul neamului și la 
frământat viitorul şi soarta întregei comunități româneşti. 

Eminescu vede necesară înaintea unirii politice a Românilor 
"în hotarele Daciei o unitate culturală a întregului neam daco» 
roman. Uneori socoate chiar o utopie ideea unui stat român care 

"să cuprindă pe toți Românii din vechea Dacie, deşi are şi el ca 
ideal această unire: „E unirea Românimei... E visul meu de 
fier“.?) Eminescu crede că generaţia lui nu este pregătită pentru 

"idealul unirii tuturor Românilor şi că numai o generaţie curăţită 
prin abnegaţiune şi durere“ poate ridica vălul de pe acest ideal 

„sfânt. EI cerea pentru națiunea română cultură, din care 'să se 
nască unitatea spirituală a viitorului. Aceasta a fost opinia lui 
Eminescu, aceasta a fost şi opinia lui Slavici şi a „Junimei“. Emi» 
nescu credea în 1876 că viitorul Orientului va consta într'o con: 
federaţie de popoare în care „egalitatea naționalităților şi limbilor 
pe orice teritoriu se vor afla ele, va fi lucru principal, iar forma» 
țiunile de state lucru secundar“.î) Pentru ca dl D. “Murăraşu |. 
să conchidă: „Nu la stat deci se gândea Eminescu, ci la naţiune. 
Nu veleităţile unei vieţi de stat îi atrag privirile, ci posibilitatea 

1) Cit. după D. Murăraşu, Naționalismul lui Eminescu, ed. Bucovina, Buc. 
1932, pg. 15-14, Ă 

2) D. Murăraşu, op. cit, Pg. 68. 
5) Cit. după di! D. Mirăraşu, op. cit., pg. 69.



190 | Me 
pentru Români de a-şi păstra libertatea conştiinţii şi limba lor: „Românul se vrea pe sine; îşi vrea naționalitatea, dar aceasta o „vrea deplin“. Eminescu are mai multă încredere în naţiune decât în stat. De aceea în 1876 idealul naţional e pentru el nu o Dacie stat politic, ci o Dacie ideală în care toţi Românii să aibă asigue rată limba şi biserica naţională“.!) 

„. Emipescu cunoaște Ardealul, i-a trăit frământările Și îi simte durerile. EI ştie că acest pământ reprezintă leagănul românismului în timpurile trecute şi chezăşia vitalităţii noastre în viitor, Din Ardeal au pornit voevozii descălecători, neamul lui Dragoș şi al lui Bogdan în Moldova şi neamul Basarabilor în Țara Românească; N „Eminescu semnalează un “fenomen deosebit de important pentru noi şi care preocupă azi minţile multor învăţaţi de seamă pătrunşi de crezul biopolitic al neamului, anume ceea ce numeşte gândirea eminesciană „fenomenul reîmprospătării etnice“ a] țărilor româneşti cu elemente din Ardeal. Ar fi rămas oare românesc pă= mântul acestei ţări fără să fi fost. improspătat cu Românii din Ardeal: „Dar oare tot şesul acesta bolnav şi expus fără curmare invaziilor despre miazănoapte şi miazăzi, rămas-ar-fi românesc fără ca din veac în veac să se fi împrospătat populaţia lui istorică... 2% +. + Ar însemna a nu cunoaşte elementele istoriei noastre, pentru a ignora fenomenul Constant al reimprospătării etnice a țării noastre de către elementele vergine ale munților noştri şi a celor ardeleni. 2) Românii din Ardeal constituiesc un popor străvechiu pe “teritoriul unei ţări care a fost totdeauoa autonomă şi formează singuri două treimi din populaţia acestei provincii. Ei sunt perse= 

_ 

secutați de Unguri cu Stăruință vrednică de o cauză mai bună, "iar pseudoistoriografii lor contestă originea şi vechimea poporului româi pe, pământul Ardealului. Maghiarii urmăresc desnaționali= zarea Românilor din Ardeal, admițând teoria că există maghiari de graiu român, sârb, Slovac, dar această teorie pentru Eminescu nu este decât o mistificaţiune. In manuscrisul romanului Geniu pustiu Eminescu redă câteva episoade din revoluţia Românilor din Ardeal ia 1848, arătând într'un loc contopirea naturii cu ființa neamului nostru: „Ungurii cugetau încă odată, dar astazi pentru ultima oară, cum că prin uniune şi furci vor stinge pe Ro- mâni de pe faţa pământului. Credeau că vor putea unguri peatra cea 
“) D: Murăraşu, op. tit, Pg. 69, 

” 2) Op. cit., vol, 1V, pg. 361. 
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îoi 

rece şi izvorul vergin, că vor. putea unguri codrul cel "bătrân şi 
maiestos, “că vor putea pune ideea uniunii ungare în creerii cei 
bătrâni şi înfricoşați ai munţilor - „dar munţii s'au trezit şi frea: 
rnătul aripilor de fier ale vulturului român a speriat pe inamici. !) 

Eminescu cere pentru Românii din Transilvania garantârea 
autonomiei bisericeşti şi şcoli româneşti. Dacă ni se garantează 
limba şi credinţa, atunci am obţinut totul, ne putem menţine na- 
ționalitatea. Până atunci Însă Eminescu este nevoit să spună Cons 
telui Andrassy, care încerca o politică de apropiere faţă de statul 
român independent, dar continua politica de asuprire a Românilor 
din Austro-Ungaria, următoarele: „Voiţi bună înţelegere, dom= 
nule conte ? Bună înţelegere voim şi noi. Dar naţia românească 
are o singură şiră a spinării şi un singur creer. Ceea ce :se în» 
tâmplă dincolo ne doare pe noi; orice injuriă făcută naţionalităţii 
noastre dincolo e o injurie asupra sângelui şi numelui nostru“. 2) 

Eminescu admiră frumoasa limbă românească din Ardeal, 
una cu limba din celelalte provincii românești.: După Eminescu 
cel mai frumos dialect românesc, cel mai apropiat de graiul italic, 
se vorbeşte în sătmar, de unde au plecat voevozii descălecători: 
în Moldova. 

Românii din Austro-Ungaria trebue să facă o politică na» 
țională de demnitate. „Politica lingăilor trebue lăsată pe seama 
lingăilor ; pe flamura noastră trebuesc scrise pur şi simplu voin= 
țele noastre“. :). Este absurd să cerşim drepturile care ni se cuvin. 
Ficţiunea maghiară trebue redusă la valoarea ei proprie: Nu 
putem ingădui să fim trataţi ca sclavi între popoarele împărăției. “ 
„Suntem Români și cerem egala îndreptățire a naţiunii noastre“. 4) 
Rezultă în mod legitim așteptarea ca să ne vedem respece 

tată limba, datina, individualitatea etnică, bunurile conştiinţei 

noastre“. 5) . 

Fiecare popor. are dreptul să se conducă după legile care 

purced dela el. Națiunea maghiară, care se află încă în evul 

") Cit. după D. Murăraşu. op. cit, pg. 326-397, 

3) Cit. după D. Murăraşu, op. cit., pg. 61. 

3) M. Eminescu, Opere, ed, Prof. 1. Creţu, Buc. Cult, Rom. 1939, vol. 

IL, pg. 22.--. 
4) Op. cit., vol. LI, pg, 24. 
5) Op. cit. vol. IV, pg. 406.
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mediu, nu poate avea supremație asupra unor națiuni tot atât de mari la număr şi în nimica mai înapoiate. Noi avem drepturi care ne sunt imanente nouă şi dacă am voi am declara Ardealul autonom, ceea ce n'o facem numai din consideraţie pentru uni» tatea împărăției. Garantarea autonomiei bisericeşti şi şcoala au format cetatea, îndărătul căreia națiunea a mai putut lupta în contra cotropirii. Dar tocmai de această autonomie acordată de împărat, „miniştri moderni ai Ungariei cearcă zilnic a se atinge, şi vor cerca poate până în momentul în care îndelung răbdătorul popor românesc va îngropa în ruine Şi sânge tentativele lor“, : 
Eminescu le spune Ungurilor Tăspicat ca să ştie: „Legi, măsuri, anexări siluite: astea toate, deşi nu le putem respinge cu braţul, noi nu le recunoaştem, şi la răsturnarea lor, Înaugurată deja de popoarele Austriei, vom fi gata şi dintre cei dintâi“, 2 Răspuns dat pentru toată istoria noastră, îl repetăm şi noi azi, aceluiaşi neam, lipsit de omenie, spunânduei : Azi, ca şi atunci, mâine ca şi ieri, noi suntem gata. 

ROMÂNII DIN BUCOVINA 

Eminescu nu poate da uitării răpirea Bucovinei, nu poate uita sângele voevodului Vărsat prin trădare pentrucă protestase împotriva acestei crime. 
, Bucovina este vatra Moldovei, stupul de unde au pornit roiurile care au împoporat ţara -de jos, pământ înzecit de sfânt, cu mormintele Domnilor, cu Cetatea Sucevei, scaunul Domniei vechi. Acest pământ .sfânt geme sub stăpânirea străină a Austriei. Domnii dorm la umbra pajurelor străine, străinii ne calcă în pis cioare moaştele sfinte ale trecutului nostru, Jidanii distrug vieaţa şi sănătatea poporului român din această provincie. Guvernul austriac călcând în picioare orice drept a pus mâna pe afacerile bisericeşti şi colonizează pământurile mănăstirilor cu. străini, In noaptea răpirii Bucovinei, Eminescu povesteşte că chipul lui Ştefan dela Putna s'a întunecat, iar candela de pe mormânt s'a stins. Oare se vor mai aprinde candelele pe mormântul dela Putna, mai fumina:se-va chipul marelui veovod ? 

  

1) Op; ett,, vol, IV, Pg. 50, 
2) Op. cit, vol, 1], Pg. 39,
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ROMÂNII DIN BASARABIA ŞI PERICOLUL RUSESC 

„a lupta în unire cu Ruşii este un act 

de sinucidere“ Eminescu 

În privinţa pericolului rusesc, Eminescu a pus în „Timpul“ 

problema pentru sute de ani de istorie românească. După cum 
pretentiile de îimpământenire în masă a evreilor, ridicate de Alianţa 
israelită universală, deslănțuie în sufletul lui Eminescu toată pasiunea 
-sa de luptă şi de lămurire a acestei probleme, - tot aşa răpirea 
„Basarabiei de Sud de către fostul nostru aliat, deslănțuie în Emie 
nescu toată revolta sa impotriva colosului dela Nord şi într'o 
serie -de articole despre Basarabia şi despre Ruşi arată drepturile 
noastre asupra acestui pământ românesc și denunță pericolul pan= 

:slavismului ucigător de neamuri. 
” Eminescu simţise şi denuâţase pericolul rusesc înainte de 

răpirea Basarabiei de Sud. Ei atacase guvernul liberal pe ches= 
“iunea raporturilor cu Ruşii, el consideră războiul alături de Ruşi 
ca un act de trădare faţă de Europa amenințată de pericolul slav. 
Independenţa noastră în practică era recunoscută în Europa, din 
momentul recunoaşterii lui Cuza Vodă, dar mai ales din moz 
mentul urcării pe tronul României a Domnitorului Carol [. Nu 
era necesar să moară dorobanţii noştri de frig, foame şi de gloana 
ele turceşti la Plevna, pentru a câştiga independența. Mai mult 
“şi mai violent decât participarea noastră la războiu, Eminescu 
critică condiţiile în care s'a făcut această participare. Prin con. : 
“venţia dela Livadia trebuia să se ceară garantarea integrităţii te: 
ritoriale. Apoi aliatul nostru nu a aşteptat ratificarea convenției 
de către Cameră şi trupele ruseşti au pătruns în ţară înainte de 
această ratificare. După ce se termină războiul şi nu mai au nec 
-voie de noi, Ruşii uită jertfa noastră de sânge şi încheie singuri 
pacea dela San Stefano, prin care se creiază o Bulgarie mare şi 
ni se răpeşte Basarabia de Sud. Dobrogea revenită la patria mumă 
nu putea fi socotită ca o compensație pentru răpirea Basarabiei. 

“Eminescu este nevoit să constate că toate alianțele noastre cu 
Ruşii mau fost decât nenorociri pentru neamul românesc. Nici 
“în cazul acesta nu se puteau desminţi:. au venit ca mântuitori, 
-ca să -ne răpească la sfârşit o parte din moşia străbună. 

Intr'o serie de şase articole, Eminescu arată drepturile noaz 
“stre istorice asupra Basarabiei. „Însuşi numele de Basarabia ţipă 
-sub condeiele ruseşti“,



Ca și-în chestiunea israelită, „referindu-se la pericolul slav, Eminescu Susține că naţia românească dacă va pierde lupta, o va ' pierde, însă trebue să lupte, să nu se poată spune că am su: ferit fără luptă orice impunere venită din afară. | 
„ Re-ultatele războiului alături de Ruşi sunt dezastruoase pentru noi: ţara ciuntită Şi ruinată, onoarea noastră umilită şi drepturile noastre călcate în picioare. Culme a neruşinării ruseşti este ale: gerea zilei de 8. Octomvtie pentru predarea Basarabiei, ziua în care la București se sărbătorea victoria şi se făcea intrarea trium= fală a trupelor în capitală. Intr'o parte a țării se ridicau steagurile: biruinţei şi în. alta se coborau steagurile umilinței româneşti şi începea robia fraţilor noştri sub jugul aliatului nostru de ieri, „In Basarabia Eminescu vede prigoana pornită împotriva vieţii românești şi ţine să declare văzând relațiile diplomatice dintre România şi Rusia: „Cine ne alungă limba din biserici şi din ine strucția educativă (a şcoalelor elementare şi secundare) cine nu ne lasă să fim ceea ce suntem, a rupt-o cu conştiinţa noastră naţională şi cu simpatiile noastre intime, oricât de bune ar fi re- laţiile lui internaţionale cu statul nostru... :) . Eminescu stărue asupra sufletului slav, arătând că Ruşii sunt O putere mistuitoare, stăpânită de un mare deșert sufletesc, pe: care câută să-l uite în cuceriri. Degeaba ar cuceri întreaga Eu. ropă, acoperind:o cu „cenuşă şi cadavre, degeaba ar cuceri Roma veche şi cea nouă, ei nu vor scăpa de acest urit sufletesc şi nu Vor putea niciodată să producă o cultură adevărată, pentrucă lipseşte chiar miezul acestei culturi. lată un fragment în care Emie. nescu vorbeşte de formarea Rusiei şi de tendinţele ei de cuce: rire: „Răsărită din rasse mongolice, de natura lor cuceritoare=. aşezată pe stepe întinse a căror monotonie are înrâurire asupra inteligenţei omeneşti, iipsind=o de mlădioşie şi dându-i instincte fa. nâtice pentru idei de-o Vagă măreție, Rusia e în mod egal muma mândriei şi a lipsei de cultură, a fanatismului și a despotiei. Fru= mosul e înlocuit prin măreț, precum colinele undoiate şi munţii cu dumbrăvi ai ţărilor apusene sunt acolo înlocuite prin şesuri fără capăt. In tendenţele de cucerire, în aşa numitele misiuni is torice, care-şi caută marginile naturale nu e nimic de desupt decât pur şi simplu neștiinţa şi gustul de spoliare. In zadar caută un popor în întinderi teritoriale, în cuceriri, în războaie ceea cezi; 

  

1) Op, cit, vol, II, Pg. 321. 
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lipseşte în chiar sufletul lui; sub nici o zonă din lume nu: „va 
găsi ceea ce Dumnezeu i-a refuzat, sau mai bine zicând ceea ce 
Dumnezeu a voit ca să fie rezultatul muncii a nulte generaţii 
dedate la lucru“.!) | 

Această putere mistuitoare în loc de a desfăşura .o activi- 
tate înlăuntru, îşi pironeşte ochii „cu flămângiune“ asupra apu: 
sului şi asupra răsăritului. „Cercurile culte umplu golul sufletesc 
cu fantasmagoria- unui imperiu care ar ajunge dela Sibir până 
sub zidurile Veneţiei şi apoi mai departe... tot mai departe“. :) 
Eminescu citează pe Aksakof, care vedea întinzându-se pansla, 
vismul în miezul Europei şi expune ideile lui N. I. Danielowski 
din cartea „Rusia şi Europa”, apărută la Petersburg în 1871. 
Această, carte. arată țintele panslavismului în Europa şi în privinţa 
Țarigradului. Visul neimbătrânit al Slavilor dela Nord a fost în 
totdeauna Roma nouă sau Țarigradul. Sufletul slav şi-a îmbrăcat. 
tendinţele. de cucerire şi de subjugare a popoarelorin mai multe 
„haine pe care le cunoaşte istoria. Astfel în secolul al XVIllelea, 
haina imperialismului rusesc este ortodoxia pravoslavnică, iar în 
veacul al.XIX-lea este: panslavismul. Această tendinţă, acest im= 
perialism rusesc“, această misiune tainică o împlinesc apoi diplo= 
maţii şi baionetele. Existe testamentul lui Petru cel Mare sau nu 

"existe, el există în” capetele a mii de oameni visători, care dau 
tonul în Rusia“, ) 

Să nu uităm, după cum ne învață Eminescu, că un stat 
român înconjurat de state slave este pentru noi Românii o -neno= 
rocire. Poetul neamului nostru a înțeles în toată cruda ei reali: 
tate situaţia noastră. - în acest colț de lume : „Să nu vorbim de 
curentul de cotropire politică din partea Slavilor de care suntem 
împresuraţi de toate părțile; acesta e cunoscut îî deajuns şi viu 
în conştiinţa oricui. Un'altul de cotropire economică vine despre: 
apus de care putem vorbi mai liber, pentrucă el nu ne poate 
strivi decât numai cu complicitatea ignoranței şi a inepţiei noastre, 
pe când întâmpinânduzl cu puteri organizate, el ar fi mai mult 
binefăcător decât stricăcios. Acest curent cată să] caracterizăm 
asemenea, căci dacă cel dintâiu devine periculos din cauza slă- 
biciunei noastre, al doilea contribue a ne slăbi şi mai mult şi a 

1) Art. „Tendenţe de cucerire“, op. cit. vol, II, pg. 293. 
*) Op. cit, vol, II, pg. 297. . 
3) Op. cit, vol. îl, pg, 298.
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face din poporul nostru un popor inept, incapabil decât de sala horie agricolă“, ') Aceste „considerente sunt prilejuite. de cartea dlui Friedrich List“, cel mai genial dintre economiştii germani“, întitulată „Sistemul naţional de economie politică, în care la ca. pitolul 4, din cartea IV, se ocupă de țările româneşti în legătură “cu posibilităţile de colonizare a superfluenței de populaţiune din “Germania, precum şi de desvoltarea negoţului de tranzit pe Du. 'năre. Inghesuiţi între două influențe egal de puternice, puterea “noastră va' consta numai în noi, în desvoltarea aptitudinilor ţării. Popor mic, dacă va trebui să ne căutăm vreodată un razim, . „acela trebue să fie după cum ne spune Eminescu „0 putere mai :Puțin exclusivistă decât Rusia“, Acesta este drumul politicei roz mâneşti de totdeauna. 
| In privinţa Basarabiei Eminescu constată că noi n'am rez nunțat niciodată la această parte a Moldovei şi nici nu putem 'Tenunța: ,,... dacă reprezentanții statului Moldovenesc, ajunseseră atât de slabi încât dreptul era desbrăcat de putere şi nu putea să se apere, aceasta nu e o dovadă că Moldova a renunțat vreoa dată la dânsul. Caci un drept nu se pierde decât prin învoirea formală de a-l pierde. Dar fie această învoire smulsă cu de-a sila, fie dictată de rațiuni de stat, fie isvorită din oricare alte consideraţiuni, nu se modifică: şi nu se nimiceşte decât din moz „mentul în care renunțăm la el“, ) 

Aceasta este poziţia lui Eminescu în privința Basarabiei şi „atitudinea lui faţă de pericolul rusesc şi faţă de sufletul slav. Să nu uităm că „a lupta în unire cu Ruşii este un act de sinuciz „dere“. Acesta este îndemnul poetului: geniului românesc, acesta trebue să fie crezul nostru în viitor şi totdeauna. 
- 

POPORUL ROMAN 
După ce am văzut gândirea biologică şi biopolitică a lui Eminescu şi am zăbovit asupra formării statului, cercetând Orgga= nizarea Statului român în scrisul lui Eminescu Şi prezența comus nității româneşti în acest scris, să stăruim puțin asupra formării poporului român şi asupra misiunei lui, aşa cum le-a văzut acela căre întruchipează geniul nostru naţional. 

  

1) Op. cit., vol. IV, Pg. 754-555. 
2)+Op. ctt., vol. II, Pg. 246.
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Orice popor este un organism viu, cârmuit după legi fixe 
şi eterne, legile vieţii, pe care nu le poate abate nimeni. Acest. 
organism este rezultanta a două puteri opuse: ereditatea, princi= 
piul conservator, prin care se transmit la urmaşi calităţile rase, 
- şi adaptabilitatea, principiul progresiv, prin care rasa caută a-şi 
apropia atitudini nouă, în conformitate cu mediul înconjurător. 

Poporul român s'a născut din amestecul Romanilor cu Dacii, 
din nobila prăsilă a Impăratului Traian şi din neamul viteaz al 
'Craiului Decebal. Ne-am născut „din marea unitate etnică a Tra= 
cilor romanizați, care ocupa în veacul de mijloc aproape întreg 
teritoriul peninsulei balcanice, începând de sub zidurile Constan: 
tinopolei, a' Atenei şi a Triestrului, şi ajungând. până. la Nistru 
spre miazănoapte şi răsărit, până în şesurile Tisei spre apus...*.!) 

Pământul pe care trăim ne aparține exclusiv nouă. EI este 
moştenirea exclusivă şi istorică a neamului românesc, Strămoşii 
noştri au desțelenit acest pământ şi lau apărat de duşmani, asi= 
gurând cu spada și cu plugul moștenirea istorică a neamului latin 
pe lângă Dunăre. | 

Dar la ce loc greu ne-a aşezat Traian Impăratul, la „acest 
vad de popoare“, pe muchza care desparte lumea occidentală de 
lumea slavă şi asiatică. Suntem aşezaţi între furtuna ce vine din= 
spre Apus pentru a întâmpina pe cea care vine dinspre Răsărit. 

Pentru Eminescu există o ceplină unitate a poporului român 
“cuprins între hotarele vechei Dacii. O unitate de rasă, de limbă, 
de tradiții, de datini, - într'un cuvânt o „îndividualitate etnică“, 
Eminescu constatase personal această unitate, căci, cum spune ei, 
întâmplarea l-a făcut să cunoască din copilărie întreg poporul 
românesc „din apele Nistrului începând, în cruciş şi 'n curmeziş 
până în Tisa şi 'n Dunăre“. 

Statul român există pentru Eminescu de șase secole, de când 
există statul autonom al Țării Româneşti, înfiinţat pe la anul 1200. 
Din Ardeal au venit mereu împrospătări etnice, întărind neamul 
dela Dunăre. 

Poporul român este un pcpor tânăr care s'a lăsat de păstorie 
numai de vreo cincizeci de ani, raportați la vremea lui Eminescu. 

Popor tânăr, deştept, inimos şi curat la suflet, caracterizat 
- printr'o deosebită tărie şi feciorie în simțiri, poporul român po= 

2) Op. cit., vol, III, pg. 63,
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sedă-o mare vigoare a inimii, este: grăitor de adevăr, muncitor şi ironic. Are un bun simț foarte desvoltat, caracteri at prin omenia românească atât de ințelegătoare şi de ingăduitoare cu alții, un simţ istoric deosebit, care l-a făcut să reziste de-a-lungul veacurilor, este drept fără fineţi juridice inutile, el s'a judecat fără cod civil şi penal aproape 500 de ani, şi este religios fară a fi bigot, neproducând niciun sfânt din mijlocul lui. Poporul român şiza apărat întotdeauna drepturile cu îndărătnicie Împotriva oricui, Având o „tinerețe organică a simţirii“, poporul român are un caracter deschis, bun sau rău Românul este adevărat, adică nu caută să se prezinte altcum decât este, nu cunoaşte viclenia şi armele celor slabi şi laşi. Această tinereţe organică a simţirii ex= plică şi bogăţia neasemuită cu a altora, a artei noastre poporale şi a gândirii ţăranului nostru, arătată în poezie, cântece, datini şi obiceiuri. D - | 
Eminescu apără patrimoniul nostru naţional de orice infhue ențe străine. EI ne învaţă că trebue să rămânem ceea ce suntem, ceea ce nea făcut natura, Desvoltarea noastră constă in desvol= tarea aptitudinilor noastre fireşti cuprinse în patrimoniul moştenit dela străbuni. Străinii de rasa noastră pământeană, chiar dacă ar fi de bună credinţă, nu. ne pot conduce pe drumurile noastre fireşti, imanente rasei noastre, adică structurii noastre. Dar, cum mai amintim in altă parte, Eminescu arată că elementele sufleteşti au mai mare importanţă la un individ şi la un popor. Există un caracter național al unui popor, răsărit din străfundurile vieţii acestui popor, din statornicele datini şi gândiri ale rasei naţionale, din pătura pământului şi a întregului mediu fizic, biologic şi so= cial. Acest caracter, ca şi neamul întreg, este într'o continuă de: venire, semn al vieţii = Şi problema importantă este ca sesizând toți factorii care întră în alcătuirea lui, să favorizăm cea mai bună desvoltare a acestui caracter naţional. 

Trebue să ferim rasa română de amestecul cu alte rase im bătrânite de mizerie şi de vicii. Amestecul dintr'o rasă tânără şi o rasă bătrână şi coruptă, cum ar fi rasa Grecilor din Fanar, nu poate decât să strice poporului tânăr şi poate. fi comparat cu legăturile dintre moşnegi şi. fete tinere, care de obiceiu sunt sterile iar în cazul când au copii aceştia sunt degeneraţi. Prin amestecul dintre un popor tânăr şi unul bătrân, cel tânăr se viciază, moralitatea lui decade, inteligenţa lui sărăceşte şi se uzează. 
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Eminescu. compară craniile stârpiturilor fanariote, cranii mici 
cu un dram de creer, cu craniile încăpătoare, cubice ale Românilor. 
Delia etnograful Hoffmann, Eminescu: ştie că desvoltarea craniilor 
la rasa română este admirabilă şi că sunt cranii care merită să 
stea în fruntea popoarelor civilizate. Virchow, „naturalist ce: 
lebru“; dă craniului albanez rangul întâiu între. toate craniile de 
rasă din Vechiul imperiu al Răsăritului, iar Eminescu afirmă că 
craniul albanez este identic cu acela al mocanilor noştri. ) De 
aceea „studii cranioscopice comparative ar fi de folos şi tineretul 
facultății de -medicină şi:ar câştiga un merit, comparând încăperea 
cubică a unui craniu în adevăr daco-romanic cu strâmtoarea 
acelor scorburi găunoase în care rezidă sterilitatea intelectuală şi 
perfidia partidului roşu“, | .- 

Popoarele îşi au vieața lor şi ceea ce se potriveşte la o vârstă 
nu se mai potriveşte la alta. -Ceea ce prinde bine unui popor, 
face rău altuia. Organismul unui popor nu poate fi schimbat de 
oameni, iar mediul său social nu poate fi răsturnat într'o noapte; 
Eminescu face critica civilizaţiei din timpurile lui. Am întroduş 
forme care nu se potriveau cu _desvoltarea noastră, cu vârsta 
poporului nostru. Dacă am fi mers în mod organic într'0 sută 
de ani ajungeam ca formele aduse din Apus să dobândească con- 
ținuturi proprii firii noastre, iar instituţiile să prindă rădăcini în 
vieața poporului nostru. Aşa ne-am ales cu o spoială de civili; 
zaţie şi ca popor nesam scontat tinereţea, îmbătrânindu:ne înainte . 
de vreme şi uitând că. timpul este cel mai mare cămătar. Emi: 
nescu nu cere şi nu mai poate să ceară întoarcerea la formele 
din trecut. El spune că pasul făcut înainte rămâne făcut, va 
trebui printr'o muncă înceată şi indelungață să dăm conţinut 
“formelor fără fond aduse din ţări străine. Civilizaţia noastră ade= 
vărată va răsări din elementele civilizatorii vechi, din rădăcini 
şi adâncuri proprii. - 

__ Neamul românesc, cuprinzând pe toţi Românii din hotarele 
Daciei lui. Traian, nu poate merge inainte decât păstrând firea 
românească moştenită dela inaintaşi și întreaga comoară de gân: 
dire şi simțire românească a sufletului neperitor al românismului. 

') Art, „Cine determină soarta României ?*, op. cit., vol. 1V,-pg 67. 
3) Op. cit. vol. IV, pg. 203. -
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MISIUNEA POPORULUI ROMÂN 
Nesam născut pe acest pământ din negura vremii, odață cu stejarii şi cu brazii. Cu plugul am lucrat pământul şi cu arma - leam apărat în fața duşmanilor. Cu plugul şi cu arma, cu munca şi cu sângele nostru. Mormintele strămoşilor şi viitorul urmaşilor ne leagă de acest pământ prin legături veşnice de vieaţă şi de- moarte. 

- | Statul român este opera geniului românesc, a acelui element etnic ieşit din contopirea Romanilor cu Dacii. Misiunea noastră ca stat, dela Traian Împăratul hotărită, este să aşezăm un strat de cultură omenească la gurile Dunării. Mari au fost însă greua. tăţile pe care. vremurile Ni le-au scos în cale, „Era sădită în ÎNis mile. acelor oameni vechi iubirea pentru tot ce (e) drept, bun şi frumos; însă nobila sămânță, abia răsărită din pământ, era mereu strivită de copitele sălbaticilor cete de vrăjmaşi. 1) Veacuri au trecut astfel: în curgerea veacurilor cetele de sălbatici au pierit una câte: una. Noi am rămas, iar astăzi stăm adăpostiţi între hotarele țării. “noastre. | 
„E mică țărişoara noastră, ii sunt strâmte hotarele, greută. țile vremurilor au Ştirbit:o; dar această țară mică şi ştirbită e țara noastră, e patria iubită a oricărui suflet românesc; într'ânsa găsim toate putinţele desvoltășii întocmai ca într'una oricât de întinsă“... „nouă generaţiilor în Vieaţă, ne-a căzut sarcina mă= reaţă de a dovedi, că bună a fost prăsila ce. Traian a sădit pe pământul Daciei şi că nu în zadar a luptat străbunii noştri veacuri de:a rândul“... „Mari sunt vremile ce le trăim şi fiecare dintre noi trebue să ia hrană întăritoare din conştiinţa misiunei la îm,» plinirea căreia a fost chemat prin aceea, că se află în rândul TO»: mânilor azi în vieaţă“, :) 

Strămoşii noştri au luptat fără curmare veacuri de-a rândut pentru a menține ţara şi poporul românesc. Noi avem azi în. „mâinile noastre soarta acestei țări. Prin roadele muncii noastre şi prin mărimea vredniciilor noastre să facem mare țărişoara noastră. De aici înainte nu mai sunt copitele săibaticilor cete de vrăjmași, care strivesc sămânţa abia încclțită. Isvorul relelor care ne ame= nință acum stă în hula, vrajba, ura, reaua credință şi uşurinţă 

  

1) „Misiunea noastră ca stât*, op. cit, vol. III, Pg. 205. 2 Op. cit, vol. ll, pg. 205-906.



1tE 

dintre: noi. Numai aşa călcăm în picioare viitorul nostru“... vai 
şi amar de noi dacă în vremile noastre mari am avea parte de: 
oameni mici, al căror cap e prea strâmt spre a putea cuprinde: 
concepţia bogată a misiunei unui popor întinerit după o vieaţă: 
de optsprezece veacuri, ori a căror inimă e prea sarbădă spre- 
a se putea încălzi de această misiune“. )) 

Intre hotarele strâmte ale ţării noastre trebue să se adune 
capitalul de cultură la care să se încălzească fraţii noştri de sub; 
jug străin. 

Noi suntem un popor care a ştiut şi va şti, când va fi nes: 
voie, să-şi plătească cu prisos datoria de sânge, - un popor care- 
îşi numără vieaţa pe veacuri şi care nu poate renunţa la viitor,. 
— un popor care nu va îngădui ca drepturile lui şi ale fiilor săi 
să fie călcate în picoare de copitele sălbaticilor cete de vrăjmaşi.. 

DRUMUL VIITORULUI 
Aşezaţi de Traian Impăratul la acest „vad de popoare“,. 

peste noi au trecut” năvălirile barbare; ne:au călcat în copitele 
cailor ; nesam ridicat de jos şi am luptat cu alți barbari, cu alţi 
păgâni: cu Turcii, cu Tătarii, cu Leșii şi cu Ungurii. Am cus- - 
noscut veacul de tină şi de ruşine al Fanarioţilor ; după ce au 
fost scoşi Grecii din țară, parcă nici n'ar fi fost vreodată, poa 
porul nu a putut fi influențat de obiceiurile şi năravurile lor. 
Ne-am închinat Ruşilor pravoslavnici cu „genunchile plecate“ şi 
nu nesau lăsat decât „ochii spre a plânge“. Am cunoscut apoi 
demagogia ideologică liberalistă, cu clişeurile ei stereotipe, ega= 
litare şi umanitare, străine de realităţi şi mai ales străine firii 
noastre. In numele teoriei de „om şi om“, am declarat pe Român 
egal în ţara lui cu toate veniturile pământului. Pe lângă epoca 

„liberalismului şi a stăpânirii iudaice, epoca Grecilor din Fanar, 
poate fi socotită, împreună cu Eminescu, epocă de aur. O gene= 
raţie mai norocoasă a ridicat vălul de pe idealul tuturor Româ= 
nilor şi Dacia lui Traian a renăscut. Bine s'au bătut Românii, 
rea politică au făcut. Dar veacul dela revoluţia lui Tudor a trecut. 
La sorocul prevăzut de Eminescu, la anul 1921, lupta s'a naţio» 

“nalizat, De o parte s'au situat Românii fără deosebire de convin»: 
geri politice, sub semnul neamului, pentru apărarea patrimoniului 

1) Op. cit, vol. II, pg. 907.
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străbun, - de: altă parte s'au grupat fanarioţii, străinii. şi iudaismul “distrugător de neamuri. Pe steagurile noastre am înscris voinţele noastre, drepturile neamului, - pe flamurile lor au inscris prins cipiile umanitariste şi cosmopelite, libertatea absolută şi dreptua rile imprescriptibile ale omului. Dar “mai presus de încercările acestei lupte naţionale, Dumnezeu a voit să ne încerce din greu sufletele. Hotarele ţării visurilor noastre s'au prăbuşit.: Am cu: noscut pericolul rusesc într'o haină mai ucigătoare decât cea praâ= Voslavnică şi cea panslavistă. Pâna la urmă voia Stăpânului fă. - rilor a fost ca elementul autohton, elementul istoric, să învingă. O epocă nouă de, înflorire trebue să înceapă pentru țară. O mână de fier, dreaptă şi conştie, trebue să conducă statul român, Moşe tenit dela zeci de generaţii de înaintaşi şi moştenirea altor zeci -de generaţii viitoare; o mână de fier, ajutată de o aristocrație de muncă şi de jerttă. In ţara aceasta, după cum spune Eminescu, totul trebue dacizat. Munca va fi temeiul statului naţional, hotă: rînd împreună cu dreptatea socială locul fiecărui individ în societate. Ierarhia muncii și a meritului va înlocui himera egalității dintre oameni. Libertatea de a dispune de munca ta şi de roadele şi libertatea de a te integra comunităţilor de destin: neam şi famile, va înlocui libertatea absolută a omului. Nu trebue să uităm vreo: dată că: „răul esenţial care ameninţă vitalitatea poporului nostru «este moral, e demagogia“ (Eminescu). Nu ne mai putem lăsa pradă “patimilor politice. Dacă am trăi izolaţi în peninsula Iberică, ne-am bate în capete până necar trece - vorba lui Eminescu, — dar aşee „Zarea noastră în această parte a lumii nu ne poate îngădui aceasta. idealul căruia trebue să ne închinăm şi căruia trebue săzi slujim, -este neamul, cu tot ce are geniul naţional mai măreț şi mai frumos: „Schimbaţi opiniunea publică, daţizi o altă direcțiune, răscoliţi -geniul naţional - spiritul propriu şi caracteristic al poporului, din „adâncurile în care doarme - faceţi o uriaşă reacțiune morală, o revoluțiune de idei în care ideea românească să fie mai mare decât uman, genial, frumos, în fine fiți Români, Români şi iar Români...“ ') Dragostea va fi chiagul aşezărilor noastre, naţio» nalitatea. temeiul Statului nostru. Cetăţeanul universal va deveni 0 amintire. In locul politicei şi a demagogiei, se va ridica bio, 

  

') „Geniu pustiu, cit, după de! D. Murăraşu, Naționalismul lui Eminescu, Pg. 27,
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politica, politica vieţii, care clădeşte pe temeiul legilor naturale 
ale omului şi ale popoarelor, sub semnul veşniciei neamului. 

Poetul geniului românesc a biruit. EI ştia că viitorul este 
al lui. De mult ar îi aruncat condeiul pustiei, cum ne:o mărtus 
riseşte intr'un loc, „dacă n'am avea speranță că poporul românesc 
işi va reveni în fire şi va începe a distinge minciuna și golul. 
demagogiei de ideea serioasă a unui stat bine organizat...“,1) 
El avea mare speranță că „poporul românesc va şti într'un secot 
poate, să şteargă până şi urmele ruşinei sociale desa fi fost Stă 

pânit de Greci şi de Jidani“.?) 
Lsam simţit aproape pe Eminescu în lupta noastră, ca neam: 

Impreună cu el am blestemat străinii, împreună cu el am luptat 
împotriva iudaismului, împreună cu el am susținut că „a lupta 
alăluri de Ruşi este un act de sinucidere“. Împreună cu el trebue 
să spunem în aceste timpuri ca să facem mare țărişoara noastră 

cu hotare strâmte, ştirbite de greutăţile vremurilor, s'o facem 
mare prin 'mărirea ; vredniciilor noastre şi prin roadele muncii 

noastre. Împreună cu el trebue să spunem că dacă în trecut 
dreptul a fost desbrăcat de putere și Domni slabi au fost. nevoiţi 
să renunțe la părți din moșia străbună, neamul nu poate renunța 
la vetrele voevozilor şi la pământul părinţilor noștri. Aceluiaşi 
neam lipsit de omenie, cu care se războia Eminescu, îi putem 
spune şi noi că legi, măsuri, anexări siluite, pe noi nu ne anga: 

jează, şi la cea dintâi ocazie din istorie vom fi gata să le ră 
sturnăm şi să ne luăm ceea ce este al nostru. 

Să nu uităm niciodată că suntem răspunzători de viitorul 

acestui neam, că trebue să asigurăm dreptul la vieaţă acelora care 
vor veni după noi, aşa cura alții ne-au asigurat vieaţa şi dreptu= 
rile celor care suntem azi în vieață. Pe drumul destinului ro. 

mânesc, gândirea biopolitică a lui Eminescu să ne fie crez şi 

îndreptar. 

1) După di D. Murărașu, op. cit., pg. 984. 

2) M, Eminescu, Opere, ed.. Prof. 1. Creţu, voi. IV, pg. 494.
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