
NEPUTINŢA STATULUI ROMÂN 

 

Moto: Când eşti la urmă ai şanse mari 

 să rămâi tot acolo 

(Lucian Boia – „De ce este România altfel?”) 

 

 Deşi există foarte mulţi istorici care, în baza ultimelor descoperiri arheologice, 

susţin că teritoriile româneşti ar fi cele mai vechi din lume, nu există suficiente texte şi 

documente istorice care să le susţină şi nu există nici realizări istorice care să 

demonstreze un asemenea posibil adevăr. Spunea Boia că epoca feudală în România a 

început de abia atunci când ea s-a terminat în ţările occidentului Europei.  

 Principatele Române, în ciuda Regulamentului Organic, au rămas un conglomerat 

de populaţii neorganizat, în care populaţia era alcătuită îndeosebi din ţărani şi boieri care 

produceau tot atâtea produse câte aveau nevoie pentru a supravieţui.  

 Negustorii şi, eventual, industriaşii care au apărut în secolele al XVII-lea, al 

XVIII-lea şi al XIX-lea erau în procent decisiv greci, evrei şi, mai apoi, ruşi şi unguri. 

Românii aveau un acces extrem de greu spre negustorie şi meşteşugurile mai elevate. 

Conflictele politice şi sociale s-au dezvoltat puternic încă de atunci. Acest haos masiv, 

această entropie ascuţită care domină viaţa în Ţările Române era şi, poate, opera 

confluenţei Marilor Imperii. În orice caz, cronicarii vremii, români sau străini, descriau 

ţăranii ca fiind leneşi, beţivi şi nepăsători (C. Vârnav).  

 Provinciile româneşti au fost prinse între Imperiul Turc, cel Rus şi cel 

Habsburgic, deci treburile ţării erau adeseori organizate de străini, exact aşa cum se 

întâmplă şi astăzi în teritoriul Statului Român. Căci – nu-i aşa? –, „istoria se repetă”. 

Înşişi Eminescu şi Titu Maiorescu afirmau acest lucru în teoria formei fără fond.  

 Odată cu secolul al XIX-lea apare tendinţa apariţiei unui stat românesc (odată cu 

unirea, cu Marea Unire), fără însă a deveni un stat puternic. A rămas un stat slab, a cărui 

slabiciune a fost definită tot de Boia: „Slăbiciunea statului a fost şi, în bună măsură a 

rămas până astăzi, o trăsătură specifică a istoriei româneşti. Un stat puternic este un stat 

care reuşeşte să prindă corpul social într-o reţea completă şi eficientă de instituţii şi de 

reguli. Un stat care reuşeşte să pună principiile de guvernare şi interesul colectiv 

deasupra intereselor personale şi de grup”.     



 2 

 Ca şi în secolele XVII-XIX, regulile nu erau respectate de nimeni. Singura 

disciplină impusă era pentru ţărani, care însă erau într-o continuă revoltă. Domnitorii se 

schimbau extrem de des, la fel ca miniştii în zilele noastre. 

 Dar dacă Boia este susceptibil de contemporaneitate, iar în România niciodată 

valoarea, inteligenţa contemporanilor n-a fost şi nu este pusă în valoare, P. S. Aurelian – 

mare savant şi om de stat încă din secolul al XIX-lea, în momentele grele în care încerca 

să introducă reformele în agricultura şi economia românească, spunea: „... fiecare român 

vede cum o naţiune întreagă geme în suferinţă, bolnavă până la oase”. 

 Boala, slăbiciunea statului ţâşnea din calitatea proastă, abuzivă a instituţiilor sale. 

Cităm: „Instituţiile economice nu pot, în orice ţară ar fi, să fie supuse vicisitudinilor 

politice; în contra neajunsurilor comerciale, mijlocul de apărare trebuie să se caute 

numai pe terenul politicii comerciale”. Ori este cunoscut că acest principiu, negat în 

primul rând de ţările dictatoriale, este negat şi ignorat în actuala Românie, care se vrea 

europeană. Atâta vreme cât posturile publice politice se vând ca la iarmaroc, diferenţa 

între secolele XVII-XVIII şi secolul XXI nu este vizibilă pentru români. 

 P. S. Aurelian a fost un mare vizionar, iar istoria ne demonstrează că scrierile lui 

de acum 150 de ani sunt extrem de actuale şi astăzi. Începând cu acest mileniu a 

reînceput şi în România dorinţa de occidentalizare, o combinaţie de dorinţă şi neputinţă 

naţională, sprijinită totuşi masiv de ţările occidentale din simpla dorinţă de a avea acces 

la resursele naturale ale ţării.  

 S-a demonstrat în epoca istorică modernă că România este o „altfel de ţară” 

(Boia), printre altele tocmai prin uşurinţa cu care au fost furate sau cedate bogăţiile ţării 

şi totdeauna prin uşurinţa cu care a fost abandonată construcţia economică şi socială a 

ţării. Ori această abandonare criminală a intereselor naţionale seamănă extrem de mult 

cu haosul şi lipsa de construcţie din secolele XVI-XIX. 

 Faţă de un atare comportament, P. S. Aurelian scria „... vai de statele care, din 

nepricepere sau prin trădare, vor cădea în mrejele întinse în fiecare pas de diplomaţia 

economică. Odată prinse vor scăpa dintr-însele micşorate şi ciuntite, ca şi în urma unui 

război” şi, mai departe „... Statul lipsit de o naţională organizare economică este expus a 

vedea într-o zi pierdute nu numai cerinţele sale politice, dar chiar şi fiinţa sa”. 

 Ceea ce se întâmplă acum în România se suprapune până la identitate cu ceea ce 

scria P. S. Aurelian acum 150 de ani. Citatele de mai sus sunt de asemenea ilustrative 

pentru un stat slab, aşa cum este astăzi Statul Român. 

 În momentul când scriem aceste rânduri Statul Român este într-o fază de 

disoluţie, aşa cum am scris şi noi cu circa 4 ani în urmă. Principalele caracteristici ale 
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actualilor conducători români, adică a principalilor diriguitori ai statului, ar fi 

următoarele: 

1. Abandonarea intereselor naţionale în mâini străine şi în mod deosebit în 

cele ale F.M.I. şi B.M. Referitor la acest lucru, Bădescu (2010) spunea că „Cei ce 

stăpânesc astăzi economia mondială au atins o asemenea putere încât pot controla 

resursele materiale şi umane ale proceselor economice la scară planetară”. F.M.I. şi B.M. 

sunt exponenţii unor asemenea stăpâni ai lumii, acceptaţi printr-un grav act de trădare de 

guvernul ţării şi de preşedintele unei Românii în dizolvare. 

 Nici pentru guvern şi nici pentru preşedinte nu mai există „interese naţionale”, 

nici „identitate naţională”. Se propagă masiv acel act de difuzie în defavoarea 

identităţii, de natură să afirme că „nu mai suntem români”. Suntem doar europeni. Nu 

suntem, însă, doar europeni, ci suntem nişte europeni subalternizaţi, periferizaţi, cărora 

nu li se permite să-şi construiască fabrici, uzine, şosele şi autostrăzi, care n-au dreptul la 

învăţătură şi sănătate, dar cărora li se livrează alimente şi alte materiale de mâna a doua. 

Suntem o ţară de mâna a doua, o ţară de rezervă pentru produsele Imperiului European, 

blocaţi în exporturi şi foarte liberi în importuri. 

2. Furtul încrucişat şi presiunea fiscală pe populaţia săracă. Avem acum 

suficiente argumente, căci ni le aduce justiţia, prin care constatăm că şi cu ajutorul 

instituţiilor „vigilente ale statului”, se fură banii acestuia, bani care trebuiau să ajungă în 

buget. Există, în România, un miliardar celebru, pe numele lui Paraschiv, care importând 

masiv carne fără taxe şi neplătindu-şi taxele la livrare a cauzat daune masive bugetului. 

Omul nostru are doar 31 de ani, nu are studii şi a furat statul de 50 milioane Euro. 

Credeţi că n-a ştiut nimeni până astăzi de acest lucru? Dar câţi ca el mai sunt, care sunt 

protejaţi pentru că livrează bani celor de sus sau în puşculiţele gigantice ale partidelor 

politice? 

 Constatăm, simultan, că managementul STATULUI SLAB ŞI SPÂN este atât 

de prost încât n-a reuşit să privatizeze nici Oltchim şi nici CFR Marfă. Ori banii aceştia 

lipsesc din buget, deşi erau planificaţi pentru buget. Şi ce face statul prin reprezentanţii 

săi? Pune noi impozite (pe locuri de parcare, pe carburanţi, pe piscine – oare cât or lua la 

buget din acest articol?), taie bugetele la sănătate, la învăţământ, la agricultură şi le 

creşte la parlament şi servicii. Aşadar, sacrificată este tot populaţia. Este exact aşa cum 

spunea Aurelian, „istoria se repetă”. 

3. Trădarea de ţară. Are loc la cele mai înalte niveluri şi are dimensiuni enorme 

comparativ cu ceea ce se numeşte astăzi „CORUPŢIE”. Putem afirma că „trădarea de 

ţară, de patrie şi popor” are o dimensiune globală, iar în cazul României reprezintă un act 
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prin care bogăţiile strategice ale ţării, strategiile de bază, cum ar fi cea energetică, 

strategiile financiare sunt trecute în mâinile imperialismului internaţional de ultimă 

generaţie. Când guvernul, preşedintele şi alţii se întâlnesc cu F.M.I. cu uşile închise şi nu 

se dă niciun comunicat de presă, acolo a avut loc un act de „trădare de ţară” pe care 

poporul nu trebuie să-l cunoască. 

 Trădarea devine, în felul acesta, „un act oficial” derulat în afara serviciilor şi a 

justiţiei, pe care numai generaţiile viitoare îl vor putea judeca, dacă într-adevăr vor mai 

exista. Azi, ţara nu mai este guvernată din interior, ci exclusiv din afară. 

4. Întreţinerea conflictelor politice sociale şi juridice. Este o măsură inteligentă, 

la care este antrenată populaţia ţării şi presa, pentru a nu coparticipa la numeroasele acte 

de trădare de ţară. Conflictul dintre partide, dintre Ponta şi Băsescu, dintre guvern şi 

sindicate, ocupă timpul populaţiei şi o abate de la marile furturi din avuţia naţională. 

Există informaţii, neverificate însă, cum că inclusiv cazul Roşia Montană ar fi un mare 

act de manipulare a populaţiei. 

Oricum, ceea ce se întâmplă acum în România este, aşa cum spuneau şi autorii 

mai sus citaţi, un act istoric determinat, bogăţiile naturale ale ţării, prezente aici în 

triunghiul Europo – Americano – Rus nelăsând în secolele XVII-XIX niciun răgaz ţării 

pentru o modernizare în sensul actual al cuvântului. Blestemul continuă pentru că istoria 

se repetă. 

Statul, fiind unul slab şi hapsân, nu va guverna nimic, lăsând totul la voia 

întâmplării. Ciudat este faptul că aşa cum se comportă statul, aşa se comportă şi şefii 

instituţiilor şi chiar ai universităţilor. Ca pe moşia lor, în total dispreţ faţă de valori şi 

faţă de muncă... dar despre asta într-un alt material. 
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