FORMĂ ŞI FOND – de Mihai
Eminescu [11 decembrie 1888]

Puţini

se

îngrijesc

de

fenomenul,

constatat

prin

date

statistice, că populaţiunea română scade la număr, că are în
fiece an un plus al mortalităţii asupra natalităţii şi că
golurile ce le lasă astfel românii sunt suplantate parte prin
imigrarea de elemente străine, a căror curgere din occident e
necontenită, parte prin sporirea parazitică a elementului
evreiesc.
S-a crezut acum câteva decenii că introducerea formelor
exterioare de cultură apuseană va putea suplini lipsa de
cultură solidă şi substanţială şi neajunsurile răsărite dintro dezvoltare neregulată a trecutului nostru istoric.
Experienţa însă a dovedit că introducerea de forme lipsite de
cuprins sunt departe de a prezenta o compensaţiune exactă a
sacrificiilor pe cari le cere înfiinţarea, că poporul
sărăceşte prin risipa de muncă, cu totul disproporţională cu
foloasele ce le poate culege din aceste inovaţiuni. A fost dar
natural ca, în urma acestei extenuaţii de putere, multe rele
endemice şi altele de caracter epidemic să se ivească şi să
decimeze populaţiunile. Astfel rasa română scade şi străinii
sporesc. Numărul infirmilor la recrutaţie a crescut din an în
an, ţara a fost bântuită de pelagră, de intoxicaţiune
palustră, de anghină, vărsat, toate astea în urma influenţei
pernicioase cu o exercită asupra sănătăţii mlaştinile,
locuinţele insalubre şi neaerate, hrana neîndestulătoare şi
munca excesivă.
Ar trebui în sfârşit a se da un atac eroic cauzelor cari
produc degenerescenţa şi diminuarea populaţiunilor, ar trebui
ca interesul general să nu ni se pară o utopie, o acţiune
zadarnică sau o idee nerealizabilă. Nepotrivite vor fi fost
pentru noi înaintatele forme a civilizaţiunii pripite,
introduse ca o plantă exotică pe pământul nostru, dar cu
încetul şi cu stăruinţă cultura se va aclimatiza şi, din
cosmopolită, va deveni naţională.
Nu numai reforma legilor agrare e necesară pentru ridicarea
stărei igienice şi materiale a cultivatorilor, ci o serie de
măsuri bine şi înţelept chibzuite, care să ţie seamă de toate

neajunsurile populaţiunii. dacă s-a făcut un început bun cu
propunerea de reforme, mai trebuie să le urmeze acestora
dispoziţiuni cari să augure sanificarea deplină a relelor ce
bântuie în mod constant satele şi cari, continuând cu asprimea
de acum, ar putea pune în cestiune însăşi existenţa poporului.
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