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PRINCIPIUL MUNCII ªI TEORIA SOCIALÃ A COMPENSAÞIEI
OGLINDITE ÎN PUBLICISTICA LUI MIHAI EMINESCU
Printre marile evenimente istorice care au marcat evoluþia celor douã Principate – Þara
Româneascã ºi Moldova – a fost ºi Pacea de la Adrianopol din anul 1829, care se baza ºi dezvolta în
act separat pe principiile Convenþiei de la Akkerman. Printre prevederile cuprinse în actele Pãcii de la
Adrianopol figura ºi liberalizarea comerþului Principatelor Române, fapt care oferea posibilitatea
facilitãrii cãlãtoriilor în Europa. Majoritatea fiilor de boieri care studiau în statele europene, pe lângã
instrucþia ºtiinþificã primitã, veneau înarmaþi ºi cu idei liberale. Ei au fost cei care au pornit Revoluþia
paºoptistã ºi cei care au trasat, în timp, drumul reformelor liberal-democrate. Ei au fost promotorii
noilor direcþii economice, sociale, politice ºi culturale din arealul românesc. Prin ei ideile moderne
ale Europei apusene au pãtruns ºi în România.
Dacã facem o incursiune în timp, vom constata cã întreg secolul al XIX-lea a stat sub semnul
luptei dintre modernism ºi tradiþionalism, dintre cosmopolitism ºi naþionalism, dintre liberalism ºi
conservatorism. În aceastã perioadã efervescentã de confruntãri permanente între vechi ºi nou a
publicat Mihai Eminescu peste douã mii de articole în ziarele vremii. Prin diversitatea problematicii
abordate, prin capacitatea de a releva mari adevãruri într-o viziune de o largã perspectivã, precum ºi
prin analiza profundã a unor adevãrate idei-forþã dezbãtute în articolele sale, Eminescu s-a impus ca
unul dintre marii mânuitori ai condeiului gazetãresc.
Ideile-forþã prezentate în articole au cãpãtat o structurã doctrinarã tematicã: poporul istoric,
invaziile, principiul naþiunii, principiul evoluþiei naturale, principiul muncii ºi teoria socialã a
compensaþiei, principiul selecþiei inverse, campania de exploatare, indiferenþa istoriei, barbaria –
semibarbaria, libertatea – egalitatea, autoritarismul sau democraþia, drumul de la liberalism la
comunism.1
Adept al doctrinei Partidului Conservator, Eminescu nu a ezitat ca în articolele sale sã critice
vehement guvernul liberal aflat la putere, politica dusã de acesta ºi consideratã de poet ca una
antinaþionalã ºi antipopularã. Critica totodatã ºi societatea vremii pe care, conform curentului
romantic al cãrui adept era, o compara în permanenþã cu vechile perioade de glorie ale poporului
român condus de domnitori destoinici, iubitori de glie ºi popor. Prezentul era unul deplorabil în
viziunea poetului, multe lucruri evidente ºi simple fiind denaturate ºi complicate inutil de
multitudinea de programe ºi de principii politice: „Atâtea programe au apãrut în þarã la noi de
paisprezece ani încoace, emanate ba de la guverne provizorii, ba de la partizi, ba de la personalitãþi
politice izolate, ºi atâtea decepþiuni amare au urmat tuturora încât orice om cu bun-simþ trebuie sã
învingã un sentiment de sfialã când încearcã a recuceri pentru cuvântul «program» înþelesul lui
adevãrat de serie de principii mãrturisite, împãrtãºite sincer de mii de cetãþeni, realizabile”2.
Cu toate imperfecþiunile societãþii prezente, Eminescu credea cu tãrie în progres, dar doar cu
condiþia conservãrii, pe de o parte, iar pe de altã parte, cu cea a completãrii zestrei tradiþionale,
încercându-se permanent realizarea unei vii legãturi între prezent ºi viitor. Tradiþiile trecutului
trebuiau sã serveascã drept model, iar „inovaþiile improvizate ºi aventurile hazardoase” urmau a fi
înlãturate.3 Critica „importul” nenumãratelor „idei bune ºi rele, potrivite ºi nepotrivite”, neuitând cã
niciodatã „o vorbã nu poate înlocui o realitate, cã niciodatã fraza culturii nu e echivalentã cu munca
realã a inteligenþei … ºi cã niciodatã fraza libertãþii nu e echivalentã cu libertatea adevãratã, care e
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facultatea de a dispune de sine însuºi prin muncã ºi capitalizarea muncii … nu existã nici libertate,
nici culturã fãrã muncã”4.
Eminescu afirma cã orice progres real trebuia sã înceapã din interiorul omului spre exterior ºi cã
mediul social ºi economic nu trebuie schimbat peste noapte, ci încet, pentru ca oamenii sã aibã timpul
necesar sã se adapteze noilor condiþii.5 El constata cu amãrãciune sãrãcia poporului român, mizeria ºi
boala prezente la tot pasul ºi imensul gol sufletesc al populaþiei româneºti. Lipsa condiþiilor de
existenþã ale poporului poetul le punea pe seama guvernului „prea scump pentru nivelul lui de
culturã; pentru cã trebuinþele claselor lui superioare sunt cu mult prea numeroase ca munca lui sã le
poatã satisface, pentru cã e un popor incult, agricol … pe când trebuinþele statului ºi ale societãþii
sunt moderne, ultramoderne chiar. Sunt ale unui stat industrial; pentru cã în locul vechii organizãri,
care nu costa aproape nimic, avem azi o nouã aristocraþie, cu totul improductivã, de sute de mii de
oameni cu aspiraþiuni imense, cu capacitãþi nule”6. El critica vehement guvernul scump ºi prea
numeros pentru un popor atât de mic ºi de sãrac, guvern care, schimbat tot din trei în trei ani, nu-i
putea sãtura pe toþi, „cãci numai cu libertatea, egalitatea ºi fraternitatea sadea nu se cârpesc toate
coatele rupte”7.
De asemenea, pentru ca progresul sã fie unul real, din societate trebuiau sã disparã paraziþii, pe
care poetul îi identifica cu evreii în general ºi cu orice alt element care nu-ºi câºtiga existenþa prin
muncã, ci prin speculã, în special.
Principiul muncii ºi teoria socialã a compensaþiei, douã dintre ideile directoare ale publicisticii
lui Eminescu, sunt dezvoltate pe parcursul a mai multe articole apãrute între anii 1877 ºi 1882 în
ziarele „Timpul” ºi „Curierul de Iaºi”. Poetul avea convingerea adâncã cã baza libertãþii ºi a
dezvoltãrii economice se afla în muncã, privitã în cele douã ipostaze ale sale: munca efectivã ºi
munca convertitã în capital, munca fizicã ºi munca intelectualã. Bogãþia unei þãri nu consta în
resursele sale naturale, ci în munca depusã de oameni în procesul de producþie, în cadrul cãruia aceste
resurse erau valorificate. În aceasta consta bogãþia unei societãþi. Eminescu sublinia faptul cã „nu
specula, munca trebuie sã determine mersul societãþii ºi înaintarea pe scara socialã”8 ºi cã „temeiul
unui stat e munca, ºi nu legile”, astfel cã „bogãþia unui popor stã, nici în bani, ci iarãºi în muncã”9.
În concepþia lui, banul reprezenta numai munca, dar nu munca însãºi, „cãci dintre cel ce câºtigã 10 ºi
cheltuieºte 11 ºi cel ce câºtigã 2 ºi cheltuieºte 1, acesta din urmã e cel bogat, iar cel dintâi e sãrac”10.
Din nefericire, în opinia multora România era o þarã foarte bogatã, din care se putea cheltui oricât, dar
„nu-nþelegea nimeni cã bogãþia nu este în aer sau pãmânt, ci în braþe ºi cã, unde lipsesc braþele sau
calitatea producþiei e proastã, nu poate fi nici vorbã mãcar de þarã bogatã”11.
În opinia lui Eminescu, exista un singur remediu împotriva relelor de care suferea þara, ºi anume,
munca fizicã ºi intelectualã. El proclama primatul muncii ºi susþinea ca aceasta sã stea la baza
promovãrii pe toate treptele ierarhiei sociale. Referitor la acest lucru, poetul avea o teorie despre
„clasele pozitive” ºi „pãtura superpusã”.12. În prima categorie poetul îi includea pe þãrani, meseriaºi ºi
comercianþi, dar numai în mãsura în care aceºtia ridicau valoarea produselor naþionale ºi nu practicau
specula în folosul lor. Eminescu arãta cã „þãranul, mare sau mic … pune un fir de grâu în ogor ºi
scoate zece, deci el înzeceºte valoarea obiectului ce i s-a dat în mânã spre muncã”, „meseriaºul ia o
bucatã de lemn, de piele, de metal, o supune muncii sale ºi scoate obiecte cari au o înzecitã, adesea
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însutitã valoare de cea care o aveau înainte”, iar „negustorul cautã, din mii de pieþe existente, pe
aceea unde productele naþionale se pot desface mai cu folos, din miile de preþuri relative el cautã
preþul absolut al obiectului într-un moment dat. Deci ºi el augmenteazã – nu totdeauna fãrã pericol
pentru alte clase – valoarea producþiunii naþionale”13. Aºadar, aceastã categorie socialã participã
efectiv la producþia naþionalã prin munca depusã ºi îi ridicã valoarea înzecit, uneori chiar însutit. A
doua categorie era formatã din scribi de toate categoriile, majoritatea români, care îngroºau aparatul
administrativ destul de sufocat ºi care erau total neproductivi, dar ºi din elementele alogene care
speculau munca populaþiei autohtone. Ei trebuiau susþinuþi din munca altor categorii sociale. Pentru
îngrãdirea exploatãrii muncii naþionale, Eminescu fãcea apel la intervenþia statului.
O altã cale de eradicare a relelor din þarã, dupã pãrerea lui Eminescu, era înfiinþarea a cât mai
multe ºcoli, printre care ºi cele de meserii. Eminescu constata cã, în Moldova, de exemplu, meseriile
tradiþionale româneºti erau pe cale de dispariþie, locul meseriaºilor români, în contextul noilor
prefaceri economico-sociale, fiind tot mai mult luat de meseriaºii strãini. Poetul identifica mai multe
cauze ale acestui fapt14: renunþarea la costumele vechi, tradiþionale ºi adoptarea vestimentaþiei
moderne europene, concurenþa modelelor în serie realizate în fabricile din strãinãtate, înfãptuirea
haoticã a reformelor sociale, fãrã calcularea consecinþelor sociale (de exemplu, dezrobirea a
determinat pieirea multor industrii indigene, forþa de muncã eliberatã fiind transformatã aproape în
totalitate în proletariat, meseriile acestora stingându-se odatã cu absorbþia lor pe piaþa muncii
industriale), desfiinþarea breslelor corporative ºi a privilegiilor lor, cauza principalã a cãderii
meseriilor fiind consideratã de cãtre Eminescu „«boierirea» claselor de jos, infectarea acestora cu
ruºinea de muncã ºi bolirea de deprinderea claselor vechi de-a câºtiga mult prin muncã puþinã”.
Concepþia economicã a lui Eminescu, atât de clar exprimatã de acesta în articolele sale, am putea
spune în unele privinþe chiar vizionarã, dovedeºte cã poetul cunoºtea ºi înþelegea foarte bine lucrãrile
unor economiºti ca H. C. Carey, David Ricardo, Jean-Baptiste Say, Adam Smith, Frederic List ºi
Wilhelm Rocher, dar ºi a principalelor concepte economice. Poetul chiar defineºte câteva concepte
economice, cum ar fi, de exemplu, „producerea”, prin care înþelegea aplicarea unui instrument sau a
braþului „asupra unui obiect cu scopul de a-l preface într-un lucru de o valoare mai mare”,
„consumarea”, adicã „uzarea, tocirea unui instrument prin muncã” sau capitalul în bani, în mobile ºi
imobile, prin care înþelegea „munca strânsã”.15 El înþelege perfect procesul de producere a unei mãrfi,
precum ºi procesul de schimb al mãrfurilor, care sunt doar muncã înmagazinatã, „o serie
înmagazinatã de muncã se schimbã pe o alta – deci, în ultimã redacþie, se schimbã nu numai marfã
pe marfã, ci muncã pe muncã”.
De asemenea, el fãcea distincþie între munca agricolã ºi cea industrialã, între munca fizicã ºi cea
intelectualã. Eminescu vedea puterea fizicã a omului limitatã de potenþele corpului, care, „ca ºi
puterea pãmântului … cu toatã gunoiarea, nu ajunge iar decât la o producþiune certã º.a.m.d.
caracterul muncii fizice, în care inteligenþa joacã un rol mic, e deci mãrginirea,
neaugmentabilitatea, simplitatea, greoiciunea”16.
În schimb, arta ºi industria sunt guvernate de inteligenþã în principal. Aºadar, „munca agricolã e
grea ºi fãrã spori mare, munca industrialã uºoarã ºi cu un spor, virtualiter cel puþin, nemãrginit”. El
era convins cã pentru agriculturã se vor investi tot timpul bani, cãci „nu fitecine poartã dantele, dar
oricui îi trebuie grâu”.
Eminescu nutrea convingerea cã „numai realitatea muncii, fãcutã în condiþiile cerute de
economia politicã, cu plusul ei neapãrat de producþiune peste consumaþiune, rezistã la toate crizele
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ºi la toate zguduirile ºi numai pe realitatea acestei munci se poate baza orice institut serios”. Poetul
se pronunþa totodatã pentru dezvoltarea unei industrii naþionale, chiar dacã aceasta nu se ridica la
nivelul celei din þãrile dezvoltate ale Europei, el surprinzând deosebit de corect realitatea psihologicã
cã în procesul muncii industriale se formau noi deprinderi, se îmbogãþeau cunoºtinþele ºi totul
contribuia la ridicarea nivelului cultural al þãrii.
Teoria socialã a compensaþiei este abordatã plenar în articolul Nu numai noi observasem…,
publicat în ziarul „Timpul” din 20 octombrie 1881. El explicã aceastã teorie prin faptul cã procesul de
compensaþie este dat de munca fizicã, care ajutã la producerea diverselor obiecte utile vieþii omului,
ºi de munca intelectualã, care faciliteazã producerea acestor obiecte. Eminescu insistã pe faptul cã, în
viaþa socialã, importanþã au cei care produc, exemplificând cazul Statelor Unite ale Americii, unde
„omul fãrã meserie piere acolo”17. La noi, el dã exemplu oamenii care nu produc, dar care costã bani
publici: „Existenþa tuturor acestor oameni costã bani, banii sunt munca cuiva. Precum însã aproape
singurul producãtor în þara noastrã e þãranul, trei din patru pãrþi a poporului, susþinerea întregii
xenocraþii se traduce în muncã þãrãneascã. În bir plãtit de þãran sub sute de forme!”18. Poetul explicã
cum puterea de care dispune þãranul nu poate suporta greutatea ce i se impune fãrã absolut nicio
compensaþie, puterea lui fizicã scade ºi se ajunge astfel la morbiditate ºi la mortalitate. Dacã clasele
conducãtoare ar compensa munca þãranului prin munca lor, dacã administraþia, clerul ºi legile l-ar
ocroti, atunci lucrurile ar sta altfel. Prin instrucþie, þãranul ar produce mai mult ºi mai bine ºi toatã þara
ar beneficia de sporul de producþie. Cerea astfel o reorganizare socialã, care sã aibã ca principiu
„apãrarea ºi încurajarea muncii, înlãturarea feneanþilor ºi paraziþilor din viaþa publicã”, lucru
absolut necesar pentru binele þãrii.
Prin aceste idei dezbãtute în cadrul a nenumãrate articole, Eminescu a dovedit o mare
profunzime de gândire, o înþelegere corectã a problemelor economice ale timpului, atât din spaþiul
european, cât ºi din cel românesc, el intuind cu o surprinzãtoare clarviziune problemele de fond ale
societãþii româneºti, consecinþele nefaste ale importului de idei ºi teorii strãine ºi aplicarea lor
realitãþii româneºti fãrã a se þine cont de specificul poporului român. Relevarea „relelor” din
economia ºi societatea româneascã este însoþitã ºi de soluþii practice, care mai târziu ºi-au dovedit
viabilitatea. Întreaga operã a lui Eminescu a dovedit fãrã putinþã de tãgadã multilateralitatea
preocupãrilor sale, evantaiul larg al domeniilor abordate, profunzimea gândirii ºi seriozitatea
implicãrii în problemele timpului.
Les théories du travail et de la compensation chez Mihai Eminescu
Résumé
Mihai Eminescu a été un grand journaliste de son époque. Dans ses articles il a abordé une série
de problèmes sociales, économiques et politiques spécifiques de la société roumaine. Mihai
Eminescu a été un bon économiste aussi. Il a défini des concepts économiques, il a éxpliqué des
phénomènes économiques, il a lit beaucoup d’oeuvres d’économie et a formulé certains théories,
parmi lesquelles la théorie du travail et la théorie sociale de la compensation.
Mihai Eminescu considérait que la travail représente le fondement de la liberté et du progrès
social. Il encourageait la population de travailler et d’éliminer les parasites de la société. Eminescu
critiquait le gouvernement libéral qui n‘éliminait pas la pauvreté par la mauvaise application des
réformes sociales. Tout de même, le poète croyait dans le progrès et le bonheur du pays.
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