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NEOFEUDALISMUL ROMÂNESC ARE MARI ŞANSE SĂ SE 

CONSOLIDEZE 

 

Moto: „Mulţimea n-are opinii. Ea este manipulată de  

cei interesaţi. Creierele prostimii sunt incapabile  

a face conexiuni logice şi, deci,  

nu pot descifra adevărul” 

Adrian Majuru 

 

Doamna Constanţa Vintilă-Ghiţulescu, autoarea unei cărţi formidabile şi 

excelent documentate intitulată „Evgheniţi, ciocoi, mojici”, ne atrage atenţia că 

România ar fi putut să fie cu adevărat mare înainte de Primul Război Mondial. A fost 

mare, însă, numai între cele două războaie mondiale. Autoarea ne mai spune şi că 

„România a intrat în feudalism de abia după ce ţările occidentale ieşiseră din sistem”.  

Presupunem că a existat o conjunctură istorică cu totul specială, dar şi un 

model de viaţă, la fel de special impregnat cu anumite secvenţe genetice care ne-au 

făcut să fim, ca ţară şi ca oameni, altfel decât alţii (Boia).  

Feudalismul românesc, atât cât îmi aduc aminte, s-a derulat în secolele XVII-

XIX, cu prelungire şi în secolul XX. Structura socială a feudalismului era alcătuită 

din familiile de boieri aşezate pe diferite trepte de evoluţie socială, din ploaia de slugi 

a palatelor boiereşti şi din iobagi, ultimii fiind poate, ca şi astăzi, cei mai năpăstuiţi. 

Întrebarea care îi frământă pe mulţi români este „De ce a intrat România atât 

de târziu în feudalism şi de ce este aşezată confortabil şi astăzi în neofeudalism?” 

(accept termenul, care mi se pare foarte potrivit, el fiind folosit de domnul Severin, 

dar şi de alţi autori). 

Imaginaţi-vă o fiinţă umană prinsă în cleştele a trei câini furioşi şi care trebuie 

să se apere pentru a nu fi sfâşiată. Practica protecţiei împotriva câinilor a arătat că cea 

mai bună metodă este să le arunci mâncare, să le dai astfel de lucru şi să fugi. Asta 

presupune, însă, să ai la tine hrana necesară. 
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Imaginaţi-vă acum că au existat lungi perioade, secolele XVII, XVIII şi XIX, 

în care Principatele Române erau ocupate, ca să nu spun încorsetate, în 3 imperii 

mari, şi anume: Imperiul Otoman, Imperiul Rus şi Imperiul Habsburgic. Toate aceste 

puteri se intersectau în stăpânirea actualului teritoriu al ţării, deşi austro-ungarii erau 

cei mai specializaţi. Alternanţa cu care teritoriile erau sub stăpânirea sau influenţa 

imperiilor a existat suficientă vreme pentru a lăsa urme. 

În aceste condiţii, marile familii boiereşti, dintre care se alegea „domnul ţării” 

sau „domnia ţărilor”, îşi creau ca un lanţ al slăbiciunilor – o reţea de boieri mai mici, 

ce constituiau pătura de susţinere a lor, ca mai mari ai dregătoriilor „Domniei”, faţă 

de care se obligau politic şi moral în a-i susţine pe mai departe. Cum dregătorii nu 

erau altceva decât miniştri, se înţelege că boierii mai mici erau „baronii locali”. 

Deşi încă de pe vremea aceea principatele aveau o anumită împărţire 

administrativă, nimeni nu ţinea cont de ea. Administraţia se efectua, în sate, în jurul 

conacelor stăpânite de boieri. De precizat că lanţul boieresc s-a lungit cu noi verigi. 

Această organizare socială a ţinut multă vreme, inclusiv după Revoluţia de la 1848, şi 

a reînviat astăzi sub forma acestui neofeudalism. Sub o formă mascată primitivă el a 

existat şi în epoca comunistă, numai că iobagii se numeau cooperatori. 

Mai ales cel de Al II-lea Război Mondial a adus schimbări importante în 

geopolitica, dar şi în politica regiunii. Ciuntită de importante teritorii, România a 

devenit mai rotundă, dar nicicum mai inteligentă, iar dacă astăzi mai existăm în 

forma geografică cunoscută numai bunului Dumnezeu trebuie să-i mulţumim. 

Cel de-al doilea aspect care a marcat viaţa românilor încă din primul feudalism 

a fost „dinamica lentă a mişcării umane” sau ceea ce cronicarii vremii numeau 

„LENEA LA ROMÂNI” care, atenţie, era generată de o nutriţie specifică mai ales la 

nivelul iobagilor şi apoi al ţăranilor. Combinaţia alimentară se numea „mămăligă cu 

ţuică”, ori o asemenea combinaţie era destinată să te leşine toată ziua şi să-ţi taie 

pofta de muncă. Practica era prezentă până la ultima treaptă a boierimii. Cu alte 

cuvinte întreaga sau aproape întreaga populaţie a României deţinea acest sindrom al 

lenii mămăligii cu ţuică, descris în numeroase documente ale vremii, dar cu deosebire 

în corespondenţa diplomatică. 
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Alte trei aspecte se cuvin subliniate în continuare: 

1. Comportamentul boierilor era cel puţin duplicitar, căci ei în afara 

„domnului”, care cel mai adesea nu conta şi era repede schimbat, aveau 

nevoie simultan de protecţia a cel puţin două imperii (turcii şi ruşii) şi 

adesea aveau nevoie şi de protecţia Poloniei sau a Austro-Ungariei. Ori 

protecţia costă. Se plătea, şi uneori cu bani grei, adunaţi în final tot de la 

cei săraci, aşa cum se întâmplă şi în neofeudalismul de azi. 

2. Apariţia necesarului de meşteşugari a constituit o mare problemă. Din 

rândurile ţărănimii foarte greu şi rar se putea naşte un meşteşugar. Din 

acest motiv ei erau importaţi din occident şi au constituit, ulterior, 

nucleul naşterii industriaşilor români, a burgheziei române. Cu această 

ocazie, numărul de străini din ţară a crescut foarte mult, ei rămânând şi 

formându-şi familii aici. 

3. Acelaşi lucru putem spune şi despre procesul de educaţie, lăsat de 

asemenea pe mâna forţei de muncă specializată din occident. 

Observăm, deci, că populaţia României devine pestriţă prin importul de 

„străini” pentru muncile pe care românii nu le puteau face. Occidentalizarea era, pe 

vremea aceea, mult mai concretă şi mai bine definită, mai clară decât astăzi. 

Fenomenul de occidentalizare al secolelor XVII-XIX a avut două sensuri, căci 

în afară de cei sosiţi, o parte din tineretul boieresc pleca pentru studii la deja 

existentele universităţi, la început în Franţa, apoi în Germania şi Anglia. 

Localnicii români, în procent de 95% analfabeţi, au rămas doar cu agricultura, 

pe care o practicau cu lehamite şi la un nivel tehnic minim din cauza bogăţiei solului 

românesc. Ţăranii şi boierii au asigurat continuitatea sistemului feudal până după 

război. Ei produceau atâta cât aveau nevoie pentru hrană şi mici acte de comerţ. 

După nefericitele evenimente de la sfârşitul anului 1989 s-a creat impresia 

revenirii la un stat naţional, bazat pe democraţie şi justiţie. 

Foarte repede s-a observat, însă, că noile legi ale restituirii funcţionau numai 

pentru o parte din persoane şi că în scurtă vreme au reapărut boierii neocomunişti 

transformaţi de curând în neofeudali. Impropriu zis, au apărut aşa-numiţii BARONI 
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ZONALI înzestraţi cu o foarte puternică forţă economică şi care în zona lor de 

influenţă se comportă la fel ca cei din secolele XVIII-XIX. Istoria, deci, se repetă. Ei 

îndeplinesc aceleaşi funcţii, alimentând cu bani baronii centrali, totodată creându-şi 

relaţii internaţionale pe lângă cele oficiale practicate de un stat slab, leşinat de 

neputinţă şi corupt prin accepţiune.  

Este, într-adevăr, în corect să spunem că marea corupţie în România s-a născut 

în spitale, şcoli, universităţi, agricultură etc. Marea corpuţie s-a creat şi are loc pe 

lanţul noilor boieri, de la preşedinte, guvern, parlament, la boierii sau baronii locali 

cu largul concurs al instituţiilor care ar fi trebuit să apere ordinea de drept: justiţie, 

poliţie, alte instituţii ale statului poliţist, care pentru a strânge bani în puşculiţa 

guvernului atacă până la dezumanizare tot lumea săracă şi nicidecum protejaţii lor. 

Prezenţa lor în închisorile ţării, fie şi accidental, confirmă regula. Ei sunt doar partea 

sacrificată a întregului. 

Noul neofeoudalism românesc şi-a schimbat însă stăpânii. Principalul imperiu 

absorbant al resurselor României este Uniunea Europeană (UE) care, în colaborare cu 

numeroşi „DOMNI” locali cu denumiri mai moderne, a reuşit să se impună ca 

stăpână în ţară, să-şi numească aici conducătorii economici şi politici şi să transforme 

ţara într-una periferică, subordonată şi mai puţin colonială. 

Spun mai puţin colonială pentru că o ţară colonială intră sub grija „centrului” 

şi mai şi primeşte câte ceva. România şi-a cedat toate sectoarele strategice: petrol, 

gaze, electricitate, terenuri agricole etc., fără să primească altceva decât firimiturile 

unor „PROGRAME” care nu reprezintă nimic în comparaţie cu ceea ce pleacă gratis 

din ţară. Te apucă ameţeala numai când auzi cifrele profitului raportat de Petrom şi 

care părăseşte liniştit ţara. 

Subalternizarea de tip neofeudal la care suntem supuşi este extrem de 

observabilă şi în tonul dur, aspru cu care ne vin instrucţiunile şi dispoziţiile de la 

centru (Bruxel), ca şi în atitudinea defăimătoare şi rasistă pe care ţările centrului o au 

faţă de România.  

Românii n-au dreptul la Spaţiul Schengen şi nici la moneda unică. Însă ei au 

dreptul să vină la noi, să ne masacreze economia, puţina industrie şi comerţul. Ei au 
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capital şi sunt investitori... noi nu, cu excepţia boierilor, care prin trădare lucrează 

alături de ei în speranţa că li se vor găsi scaune călduţe departe de ţară pentru a nu fi 

traşi la răspundere în caz că România ar schiţa vreun gest de a redeveni normală. 

George Friedman spunea, recent: „De la cultură la medicină, până la 

agricultură, neisprăviţii ministeriabili vor lua deciziile cele mai aberante, 

automanipulându-se prin prostie. Odată plasat în funcţia cheie, adversarul din afara 

graniţelor va surâde satisfăcut. Ăsta îşi va distruge ţara mai puternic decât un 

bombardament cu arme de ultimă generaţie. Ceea ce se întâmplă de fapt şi acum în 

România”. 

Pe lângă Imperiul UE mai este prezent şi Imperiul American, cu cea mai 

puternică armă – Fondul Monetar. Încetul cu încetul vine şi Imperiul Rus, căci şi lui 

îi place România. Se reface, în felul acesta, triunghiul de presiune despre care am 

vorbit anterior. Oare ce se va alege atunci din România? Nu va avea ea soarta 

vecinilor noştri din sud-vest? 
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