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EMINESCU: POLITICAL ECONOMY. SCIEN-
CE OF FREEDOM

Summary: In this article the author shows the 
theoretical meditations of Eminescu concerning „the 
political economy as a science of freedom”, grown 
from the massive origin of the theory of classical eco-
nomical liberalism, elaborated by the famous Scottish 
economist Adam Smith.

The economical Eminescu-Smith meditations 
are shown in this article, collected in a series of es-
sential concepts:

- the economical freedom - the foundation of the 
social and human personal freedom;

- the economical freedom - the synonym of the 
private property;

- „the production of the freedom through the eco-
nomical regulations...”

These concepts represent an additional evidence 
of the fact that Eminescu has been a Smith-class po-
et-economist.

Keywords: Eminescu, Smith, political economy 
– the science of freedom, economical freedom,   the 
Man-Personality, the equality, „The wealth of nati-
ons”, „The man produces targets”, the manuscript no. 
2257.

Rezumat: În acest articol autorul a scos în evi-
denţă meditaţiile teoretice ale lui Eminescu refe-
ritoare la „economia politică ca ştiinţă a libertăţii”, 
crescute din rădăcina masivă a teoriei liberalismului 
economic elaborată de către celebrul economist sco-
ţian Adam Smith.

În articol sunt redate refl ecţiile economice emi-
nesciene smithiene, înmănuncheate în trei concept 
esenţiale:

-libertatea economică – fundament al libertăţii 
sociale şi al celei personale umane;

-libertatea economică – sinonim al proprietăţii 
private;

-„producerea libertăţii prin legile economiei…”
Aceste concepte sunt o dovadă în plus a faptului 

că Eminescu a fost un poet-economist de talie smi-
thiană.

Cuvinte-cheie: Eminescu, Smith, economia po-
litică – ştiinţă a libertăţii, libertate economică, Omul-
Personalitate, egalitate, „Avuţia naţiunilor”, „Omul 
produce scopuri”, manuscrisul 2257.

Omul are atâta libertate şi egalitate 
pe câtă avere are.

M.Eminescu

Omul varsă în pământ o viaţă,
o destinaţiune nemărginită.

M. Eminescu

Noţiuni preliminare
Adept al doctrinei lui Adam Smith, Mihai Emi-

nescu, aidoma poeţilor-economişti Byron şi Puşkin, 
care au scris şi ei pe teme economice, considera 
economia politică o ştiinţă a libertăţii economice. 
În cel mai important manuscris 2257 de economie 
politică – proiect al unui manual de economie po-
litică, Eminescu avea să noteze că: Omul are atâta 
libertate şi egalitate pe câtă avere are. Conţinând 
idei complexe în materie de economie politică, tex-
tul respectiv  examinează istoria economiei politice, 
obiectul şi metodologia ei de analiză. 

Economia politică e numită de Eminescu ştiinţă 
a lumii averilor sau, pur şi simplu, ştiinţa averilor. 
Averea este libertatea, afi rmă Eminescu, pornind de 
la teoriile economice ale savantului britanic. Con-
ceptele de lumea averilor şi ştiinţa averilor ne amin-
tesc de lucrarea epocală Avuţia naţiunilor, denumi-
tă şi Biblia liberalismului economic, în care Smith 
afi rmă că scopul economiei politice este creşterea 
înavuţirii… poporului… în condiţiile unei libertăţi 
economice şi sociale. Manuscrisul eminescian por-
neşte de la dialogul lui Platon, ca mai apoi să se 
oprească la conceptele economice ale lui Aristotel 
expuse în cele mai de vază lucrări ale sale: Politica, 
Etica şi Etica nicomahică.

Conţinutul manuscrisului 2257 este similar cu 
fondul de idei din primele capitole ale cărţii lui 
Smith Avuţia naţiunilor, precum şi cu cel din cartea 
întâi a lui Mill Principii de economie politică. În 
acest studiu Eminescu nu utilizează conceptul eco-
nomia politică, dând preferinţă formulei economia 
naţională, folosită frecvent de Smith cu două cono-
taţii – teoretică, de economie politică, şi empirică, 
ce vizează economia reală a unui stat. Poetul con-
sideră că economia politică e o ştiinţă nouă, deşi 
faptul la care se raportă e vechi ca lumea (subl. 
de Eminescu – I.U.). El tratează economia politi-
că din punctul de vedere al procesului evoluţionist, 
natural-istoric de dezvoltare a omului din cele mai 
străvechi timpuri, studiind etapele şi modurile is-
torice de organizare a producţiei şi a relaţiilor de 
producţie dintre oameni în timpul procesului de 
producere a averilor, necesare omului. Eminescu 
ajunge la concluzia că lucrul şi organizarea oame-
nilor n-au fost totdeauna aceleaşi nici după cea mai 
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dinăuntru fi inţă a lor. El îşi anunţă scopul studiului 
său: Pentru a vedea prima formă a lucrului ome-
nesc vom lua în rând mai întâi Orientul, după aceea 
lumea veche greacă şi romană, după aceea lumea 
germană şi până în timpii noştri.

Eminescu relevă gânduri esenţiale: spiritul is-
toriei economiei… este dezvoltarea libertăţii… şi 
miezul intern al istoriei este acela de-a produce li-
bertatea prin legile economiei…  Potrivit lui,  eco-
nomia politică e o ştiinţă capabilă să dea libertate 
celor trudiţi şi asupriţi, deoarece până la dezvoltarea 
industriei, care este miezul libertăţii civile, domina 
sclavia defi nitivă (subl. de Eminescu – I.U.) a cla-
sei de jos a cărei nelibertate a sfărâmat voinţa şi au-
tonomia personalităţii în genere. 

Astfel, în opinia lui Eminescu, economia poli-
tică e ştiinţa Libertăţii, capabilă să elibereze clase-
le asuprite şi oprimate de sub jugul exploatării de 
către clasele dominatoare prin intermediul procesu-
lui de producţie bazat pe proprietate privată. Acesta 
e un gând asemănător cu refl ecţiile economice ale 
lui A. Smith, D. Ricardo şi J. Mill. Ei vedeau în eco-
nomia politică o armă sigură de luptă contra proprie-
tarilor funciari care împiedicau dezvoltarea modului 
nou de producţie – celui capitalist, în frunte cu tână-
ra burghezie care pleda pentru libertatea economică, 
socială şi individuală a personalităţii umane. 

Din cele spuse, se întrevede că Eminescu pune 
semnul egalităţii între bogăţie şi libertate. Analizând 
progresul dezvoltării istorice a societăţii umane auto-
rul trece în revistă calea de transformare a ţăranului 
liber în ţăran sărac, supus ţăranului bogat, care devine  
proprietar funciar, ceea ce duce mai departe la ruina-
rea ţăranilor mici şi la transformarea lor în sclavi. Şi 
dacă până la un timp lucrul se consideră prestigios, 
odată cu apariţia sclavului munca devine posesiunea 
sclavului,  de bunurile create de el benefi ciind propri-
etarul funciar – aristocratul. De aici se începe, spune 
Eminescu, germenele descompunerii societăţii scla-
vagiste ca mod istorico-social de producţie.

Pe parcursul istoriei, apare un moment când 
sclavagismul devine o frână în dezvoltarea forţelor 
de producţie, se neagă pe sine şi dispare, în locul lui 
croindu-şi drum un alt mod de producere – cel feu-
dal, care, din punct de vedere istoric, e o etapă mai 
progresivă de dezvoltare a forţelor de producţie şi o 
nouă etapă de sporire a productivităţii muncii, fapt 
ce asigură ascensiunea economică. Ideile eminesci-
ene vin de la Aristotel, care începe de la omul sin-
gular, ridicându-se la omul organizat, mai târziu, în 
cadrul unui stat.  Astfel, Eminescu priveşte şi con-
cepe relaţiile juridice – constituţionale – ale statului 
antic sau instituţionale, cum am spune astăzi, ca pe 
un produs al chestiunilor de posesiune, adică al rela-

ţiilor de producţie care nu sunt altceva decât relaţiile 
de posesiune a proprietăţii producătorilor. Acestea 
se realizează în procesul economic de reproducere: 
producţie, repartiţie, schimb (circulaţie) şi consum. 
Eminescu insistă asupra unui fapt cert: omul indi-
vidual, organizat în stat, nu trebuie să distrugă na-
tura pentru a-şi menţine viaţa şi supravieţuirea prin 
urmaşi, dar e dator să producă o lume nouă… pe 
care s-o redea lumii naturei, dăruindu-i acesteia şi 
…nemărginirea sa (subl. de Eminescu – I.U.).

De unde şi concluzia că Omul e dator (trebu-
ie) să înnobileze natura prin existenţa lui şi astfel să 
dea existenţei naturale o viaţă personală, o formă 
mai natală. Fiinţa umană intră într-o luptă serioasă 
nu cu natura, ci cu forţele ei ostile omului nou-năs-
cut şi această luptă îl sileşte pe ăsta din urmă de-a 
fi  altceva decăt ceea ce este, el îi deschide un al 
doilea viitor, o a doua destinaţiune, şi cu intrarea 
omului în viaţa naturii a intrat şi pe Pământ o epoca 
a doua. În manuscris, cuvântul „a doua” e scris dea-
supra, în locul cuvântului „nouă”, ceea ce înseamnă 
că Eminescu cunoştea bine rolul omului în evoluţia 
Naturii, precum şi rolul acestuia ca forţă geologică-
ecologică (conceptul marelui savant rus V.I. Ver-
nadski) prin intermediul procesului de producţie, 
luminat de făclia conştiinţei umane.

Aspectul teoretico-economic al Libertăţii
Eminescu a fost preocupat în permanenţă de 

problema Libertăţii. El a împrumutat de la  Byron şi 
Puşkin evaluarea economiei politice ca ştiinţă a Li-
bertăţii: Economia politică este o ştiinţă a Libertăţii 
şi, de aceea, ea e capabilă „să creeze o lume liberă 
fără regi şi cerşetori”. 

E bine cunoscut faptul că Byron, Puşkin şi Emi-
nescu au împărtăşit în multe privinţe idei similare: 

1. Au îmbrăţişat în totalitate poziţia lui Maun-
tesque, care afi rma că libertatea economică e mai 
importantă decât fertilitatea solului;

2. Au preluat creativ lozincile Marii Revoluţii 
Franceze de la 1789: Libertate, Egalitate, Fraterni-
tate;

3. Au corectat triada principiului efi cienţei eco-
nomice a lui Smith: munca, economisirea, acumula-
rea, creând propriile triade economice, bazate şi pe 
principiul echităţii sociale:

- triada lui Byron: dragostea, libertatea şi eco-
nomia politică;

- triada lui Puşkin: calculul, moderaţia şi dra-
gostea de muncă;

- triada lui Eminescu: scopul, procesul de lucru, 
consumul.

Prin prisma acestor triade, Byron, Puşkin şi 
Eminescu au îmbogăţit teoria liberalismului econo-



nr. 2 (29), iunie 2013 - 41     

mic clasic cu valenţe noi de ordin umanist-altruist. 
De exemplu: componenţa triadei lui Byron dragos-
tea include în sine conceptul larg al dragostei faţă de 
oameni echivalent cu sloganul din Sfânta Scriptură: 
„Iubeşte-ţi aproapele tău ca pe tine însuţi”. 

În triada lui Puşkin şi-a făcut loc o componentă 
cu totul deosebită – moderaţia, care e o anticipare a 
conceptului economie apărut cu 80 de ani mai târ-
ziu (în economia politică) sub denumirea de optimul 
economic al cercului reproductiv – de la cerere până 
la consum.

Urcându-se pe treptele triadelor economice ale 
lui Byron şi Puşkin,  Eminescu şi-a creat propria tri-
adă: Scopul – procesul de lucru şi consumul.  Prima 
componentă, scopul, reiese din afi rmaţia sa Omul  
produce scopuri de tot felul – nu numai economi-
ce, ci şi sociale, după care vine a doua componentă 
– procesul de lucru, ca apoi produsul apărut să fi e 
consumat.

Problemele libertăţii şi ale bunăstării sunt rezol-
vate de către Eminescu prin prisma economiei poli-
tice ca ştiinţă a Libertăţii, creată în procesul de pro-
ducţie de către Omul-Personalitate, deoarece produ-
sul fi nit este proprietatea producătorului, iar propri-
etatea este însăşi Libertatea. Nu întâmplător, el şi-a 
centrat aserţiunile pe doctrina lui Smith formulată 
astfel: Economia politică e ştiinţa despre aceea cum 
se produce… averea, transpunând-o ceva mai redus: 
Economia politică este ştiinţa averilor. După o asi-
milare mai profundă a teoriei economice liberale a 
lui Smith şi Ricardo,  Eminescu concluzionează că 
Economia politică este forma în care spiritul lumii 
îşi aduce la conştiinţa de sine legile lui proprii.

Pornind de la această formulă, poetul nostru 
naţional mai face o concluzie: Miezul intern al is-
toriei… e acela ... de a produce libertatea prin legi-
le economice, iar spiritul istoriei economiei… este 
dezvoltarea libertăţii… Cercul s-a încheiat: Econo-
mia politică este ştiinţa Libertăţii.

După Eminescu, progresul, care zace în viaţa 
averilor, are o măsură obiectivă în proprietatea de 
pământ. Şi, dacă omenirea tinde spre un progres ne-
mărginit, apoi viaţa averilor ei nu poate să stea pe 
loc, căci prin persistarea asupra posesiunii de pă-
mânt se naşte o mărginire a istoriei şi nelibertatea 
oamenilor (subl. – I.U.). 

Eminescu a sesizat limitele progresului econo-
mic care stagnează dezvoltarea libertăţii reale, acolo 
unde există numai agricultură bazată pe proprietatea 
privată mică. Agricultura e tratată de el ca prima şi 
primordiala formă a posesiunii, iar industria – ca a 
doua formă, secundară, a posesiunii. Forma indus-
trială, după Eminescu, e nemărginită, şi ea se înmul-
ţeşte odată cu „înmulţirea oamenilor”. Eminescu, 

fără să vrea, descoperă independent de economis-
tul italian al sec. XVIII, F. Galliani, faptul istorico-
economic cum că Omul e cea mai mare valoare şi 
avere a societăţii umane, inducând astfel ideea că 
progresul economic şi social e propulsat de către 
Omul-Personalitate. El conchide că poate fi  liber 
doar cel care posedă proprietate şi care lucrează per-
manent pentru avansarea acestei proprietăţi. Omul 
liber, deci, este Omul producător de scopuri, omul 
gospodar (producător), care îşi creează propria li-
bertate prin intermediul procesului de lucru. 

După Eminescu, industria este miezul libertăţii 
civile. Potrivit lui, spiritul istoriei economiei… este 
dezvoltarea libertăţii prin posesiunea industrială, 
care e miezul… intern al istoriei de a produce liber-
tatea prin legile economiei condensate în literatura 
economiei… ca formă, în care spiritul lumii îşi 
aduce la conştiinţa de sine legile lui proprii (subl. 
– I.U.). 

Legile economice sunt o refl ectare a fenomene-
lor real-materiale economice în procesul cărora se 
naşte posesiunea şi proprietatea ca fundament al li-
bertăţii. Iar ştiinţa ce studiază legile economice uni-
versale este economia politică, care, pe bună drep-
tate, în interpretarea lui Eminescu, constituie ştiinţa 
libertăţii economice şi sociale. Progresul producţiei 
şi al averilor e şi progresul libertăţii Omului concret 
individual. Munca, spune Eminescu, este istoria li-
bertăţii întrucât aceasta se bazează pe posesiune, 
…istoria este… introducerea proprie a economi-
ei… (subl. – I.U.). Aceste gânduri  au fost confi rma-
te de istorie.

Omul-personalitate – subiect al procesului de 
producţie

Eminescu, în manuscrisul 2257, a creat, fără 
să bănuiască, un concept economic nou – Omul-
Personalitate, a cărui esenţă este personalitatea şi 
libertatea reală. Să plonjăm în gândurile emines-
ciene. Erudiţia imensă i-a permis să absoarbă şi să 
acumuleze tezaurul ştiinţifi c al culturii şi civilizaţiei 
universale. 

E difi cil de constatat că economia politică, din 
ştiinţă teoretică despre legile universale ale realiză-
rii şi perfecţionării Omului-Personalitate în procesul 
de producţie, s-a transformat în ştiinţă ideologică, 
care ignora prima parte a conceptului „economia” şi 
punea accent pe partea a doua – „politica”, în dauna 
celei dintâi. Intuind acest lucru, Eminescu lasă la o 
parte conceptul elogiat de Smith, Ricardo şi Mill al 
Omului economic şi creează un nou concept econo-
mic şi anume cel al Omului-Personalitate. Concep-
tul Om-Personalitate îmbrăţişează legile mai multor 
discipline: legile economice, legile ştiinţelor natura-
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le, legile fi lozofi ei şi psihologiei sociale şi legile ju-
ridice. Conceptul Om-Personalitate este un concept 
socio-economic mixt, unul nou, care uneşte omul 
economic al lui Smith cu omul moral, inteligibil al 
lui Kant. 

Anume Omul-Personalitate e capabil să creeze, 
după cum zicea Eminescu, completându-l pe Kant,  
scopuri (scopurile lui Kant existau a priori ca sco-
purile Naturii), sălăşluite în Om şi apoi, în confor-
mitate cu ele. Omul poate să proiecteze şi să organi-
zeze, în mod conştient, procesul de producţie a bu-
nurilor materiale şi spirituale pentru satisfacerea şi 
realizarea naturii sale, spre o dezvoltare complexă şi 
deplină perfecţiune în conformitate cu idealul creat 
de scopurile lui. Problema Omului-Personalitate  e 
examinată de către Eminescu sub trei aspecte. Pri-
mo: din punctul de vedere al ştiinţelor naturale. Se-
cundo: cel al economiei politice. Terţio: cel al pro-
cesului economic empiric, dar nu numai din punct 
de vedere fi lozofi c, cum au procedat economiştii 
predecesori lui Eminescu – Sismondi şi Say. 

Omul-Personalitate reprezintă ideea Omului 
Universal eminescian, care şi-a conceput propriul 
său rol şi destin, precum şi, concomitent cu aceasta, 
destinul pe planul istoriei universale. Numai un ast-
fel de subiect al istoriei universale poate crea sco-
puri şi e capabil să le realizeze întocmai.

Eminescu nu idealiza omul primitiv, cum o fă-
cea J.J. Rousseau prin maxima sa înapoi spre natu-
ră, ci îl compătimea, considerând că acesta la înce-
puturi nu a trăit în rai, deoarece era supus calamită-
ţilor naturale. De aceea, poetul-economist pledează 
pentru eliberarea omului economic de condiţiile de 
producţie rigide pentru a-şi facilita acest proces în 
numele realizării scopurilor sale în deplină concor-
danţă cu ecologia naturală, îndemnându-l astfel pe 
Omul-Personalitate înainte spre natură. 

Poetul-economist menţiona că există o mare de-
osebire dintre volumul de averi, pe care îl posedă 
Omul individual singular şi primele unelte primiti-
ve – unica avere pe care o posedau pescarii, vână-
torii, nomazii de odinioară şi oamenii de azi (subl. 
– I.U.). Eminescu scria că suma averilor din lume 
a crescut într-un mod uriaş cu fi ecare… individ. 
Aceasta s-a manifestat prin evaluarea productivităţii 
muncii agricole, care a dat naştere industriei şi care, 
la rândul său, a dat şi imbold dezvoltării Omului-
Personalitate – subiect creator de scopuri. 

Din punctul de vedere al unor economişti dog-
matici, Eminescu nu are dreptate când spune că 
omul produce scopuri. Ei l-ar contrazice, afi rmând 
că Omul produce produse. Numai că omul, potri-
vit lui  Eminescu, se deosebeşte de animal prin trei 

momente esenţiale: 1. Prin posedarea conştiinţei; 
2. Prin posedarea limbii vorbite; 3. Prin facultatea 
de a munci conştient conform scopului chibzuit de 
raţiunea sa. Astfel, poetul e pe deplin în albia fi lozo-
fi ei economiei Naturii elaborată de oamenii celebri 
ai lumii: Socrate, Platon, Aristotel, Plutarh, Buffa-
un, Ch. Darwin, Haeckell, R. Virchow, Timireazev, 
Mendel…, precum şi a economiei politice fondată 
de Smith, Ricardo, Mill, Say, Sismondi,  Bentam, 
Ştorh, Tokevill etc. De aceea, Eminescu scoate în 
evidenţă facultatea conştiinţei umane exprimată 
prin limbaj de a produce scopuri. El confi rmă astfel 
un concept important al economiei politice clasice. 

Economiştii, care ţin cu dinţii de unele manuale 
de economie politică, roase de moliile vremii, consi-
deră că omul posedă interese, iar scopul trebuie atri-
buit procesului de producţie chemat să transforme 
obiectele de muncă cu ajutorul mijloacelor de mun-
că (maşinilor şi uneltelor). Cu alte cuvinte, scopul 
economic trebuie să fi e realizat de factorul subiectiv 
(de om – I.U.) în joncţiune cu factorul obiectiv. 

Pe unii dascăli economişti îi frapează devierea 
lui Eminescu de la schema strictă a manualului 
de economie politică clasică, deoarece ei sunt or-
biţi de ordinea sclipitoare a defi niţiilor economiei 
politice. Însă la o analiză mai atentă, ajungem la 
concluzia că Eminescu-economistul a avut drep-
tate când a spus că omul produce scopuri şi, după 
C. Noica, o spunem şi noi că e totuşi bine câteoda-
tă să ne ridicăm la dezordinea eminesciană (subl. 
– I.U.), mai ales că dezordinea, despre care este 
vorba, e o ordine de valoare esenţială. Conceptul 
lui Eminescu omul produce scopuri, după cum am 
menţionat, nu e o abstracţie nebuloasă, ci o for-
mulă clară, urcată pe scară concretă, care ne spune 
elocvent că orice om pentru un alt om trebuie să 
fi e scop şi nicidecum mijloc de făurire a propriei 
fericiri şi afi rmări. 

În  partea istorică a manuscrisului 2257,  Emi-
nescu pledează pentru lichidarea orânduirii sociale 
nedrepte în sânul căreia, la o anumită perioadă de dez-
voltare istorică, omul a devenit nu scop, dar mijloc 
pentru un alt om, mijloc de satisfacţie a necesităţilor 
primordial - vitale, economice şi sociale ale altui om. 
Deci, se produsese o divizare: proprietarul mare de-
venise scop pentru sine şi numai pentru sine, iar pro-
prietarul mic fusese transformat de primul într-un ilot, 
sclav, adică, pur şi simplu, într-un mijloc pentru atin-
gerea fericirii personale a marelui proprietar.

Eminescu, prin maxima sa omul produce scopuri 
a anticipat gândurile unor economişti de mai târziu. 
Pentru el, conceptul Omul e scop pentru Om, în-
seamnă dezvoltarea personalităţii. Astfel, dezvoltarea 
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Omului-Personalitate e scopul şi criteriul cardinal al 
economiei, adică al progresului economic şi social. 

După cum afi rmă Eminescu în manuscrisul eco-
nomic 2257, odată cu intrarea omului în viaţa natu-
rii a intrat şi pe Pământ o epocă a doua…, al doilea 
viitor…, o a doua destinaţiune. Principiu a acestei 
destinaţiuni (determinaţiuni) a existenţei personale 
este nemărginirea, infi nitul, o naştere în veci nouă. 
Omul produce totdeauna ceva nou, o lume nouă, el 
redă lumii naturii nemărginirea sa. Destinaţiunea 
Omului-Personalitate poate fi  concepută numai ca 
destinaţiunea Omului concret individual, deoarece 
numai el posedă o destinaţiune internă (subl. – I.U.), 
care se exprimă în facultatea, puterea, voinţa… de a 
crea mereu şi …de a produce prin sine însuşi o via-
ţă nouă, pentru că însuşi Omul concret individual e 
naşterea eternă (subl. – I.U.). Deci, destinaţiunea de 
devenire eternă (subl. – I.U.) nu poate fi  rezolvată 
de un singur Om concret individual, dar de un lanţ 

întreg de generaţii succesive perindându-se pe par-
cursul istoriei economice. 

Eminescu spunea, că lucrul omului individual, 
precum şi lucrul Omului general, e lucrul omenirii, 
iar lucrul omenirii e o etapă de eterna naştere – un 
etern progres şi aceasta e condiţia fundamentală de 
a-l transforma pe Omul-economic în Om-economic-
social-ecologic cu numele de Om-Personalitate, la 
care apelează poetul ca la Om al Viitorului.
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