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O analiză scurtă, chiar foarte scurtă a unui articol. 

M-a revoltat profund. 

Dar ... să vedem despre ce este vorba. 
Aşadar, la drum.  

Lipsa nuanţelor la români 
 

de Adrian Majuru 

 

Popoarele a căror structură socială s-a cristalizat în jurul satelor au o percep ie simplificată a realită ii 
socio-politice. Cad pradă de obicei dialecticii simple: alb-negru, bun-rău etc. Nu disting niciodată nuan ele, 
dovadă algerea politică pe care o fac. 

 

Eu: 
 I-auzi domnule!, ăranii nu disting niciodată nuan ele!? 

 Ei talpa ării, ei făuritori de ară, ei ...  
Vezi- i domnule de treaba matale. 

(Aici sînt şi eu pu in mali ios, dar deh! în compara ie cu ce spune i dumneavoastră, eu nu credeam să 

mai aud-văd aşa ceva, adică mă refer la modul de gîndire al unui intelectual-jurnalist.) 

De unde a i mai scos-o şi pe asta? 

Dar mari scriitori vă contrazic, vezi pe Marin Preda în Morome ii - dialogul din Poiana lui Iocan  

sau  

Elogiul satului românesc sub acest titlu, la 5 iunie 1937, îşi ine Lucian Blaga, discursul de recep ie 
ca membru al Academiei Române, realizînd totodată unele din cele mai frumoase pagini, ce s-au scris în 

limba noastră, laudă şi cuminecătură, satul românesc.   
Po i citi discursul aici: https://irimiaoprea.files.wordpress.com/2013/03/elogiul-satului-

romc3a2nesc2.pdf 

sau  

Laudă ţăranului român de Liviu Rebreanu - Discurs de primire la Academia Română 

Po i citi discursul aici: https://irimiaoprea.files.wordpress.com/2013/03/laudc483-c5a3c483ranului-

romc3a2n.pdf   

sau 

Satul românesc între tradiţie, supravieţuire şi speranţă - Cuvîntul inaugural al Preafericitului 

Părinte DANIEL, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, rostit cu ocazia primirii titlului academic de Doctor 

Honoris Causa din partea Universită ii Babeş Bolyai, Cluj-Napoca, miercuri, 7 decembrie 2011.  

Po i citi discursul aici: https://irimiaoprea.files.wordpress.com/2013/03/parinte-daniel.pdf 

sau 

Satul românesc nu mai poate exista în afara istoriei de Acad. Eugen Simion. 

Po i citi discursul aici: https://irimiaoprea.files.wordpress.com/2013/03/e-simion.pdf 

şi mul i al i autori dacă îi ve i căuta. 
 

Deşi aduci argumente că X poate fi rău sau mafiot, el refuză să vadă acest lucru deoarece omul 
simplu acceptă integral o doctrină sau o ideologie. După revolu ie, liberalii şi ărăniştii erau percepu i în 
mediul rural ca vându i imperialismului, continuatori ai legionarilor, oameni care vor să vândă ara. Tot ce 
era în această zonă politică era similar cu răul. În schimb, tot ce era în tabăra FSN era bun, patriotic, 
progresist.  

 

Eu: 
 Păi aşa şi trebuie, un partid diferă de un alt partid prin doctrină şi ideologie. 

Problema este că tocmai doctrina şi ideologia nu sînt respectate de aceste partide şi de aici deruta 

votan ilor.  
Nici acest lucru elementar nu-l şti i. 

Alegerea oamenilor din partide pentru a candida trebuie selecta i de către aceste partide, iar dacă vor 
fi aleşi neinspirat asta-i treaba lor. 

Aşadar, nu doctrina sau ideologia este de vină, ci modul de comportare al celor propuşi. 
Rezultatul va fi, că partidul în timp se va descredita. 

Aşa-i în democra ie sau nu dori i aşa ceva?   

https://irimiaoprea.files.wordpress.com/2013/03/elogiul-satului-romc3a2nesc2.pdf
https://irimiaoprea.files.wordpress.com/2013/03/elogiul-satului-romc3a2nesc2.pdf
https://irimiaoprea.files.wordpress.com/2013/03/laudc483-c5a3c483ranului-romc3a2n.pdf
https://irimiaoprea.files.wordpress.com/2013/03/laudc483-c5a3c483ranului-romc3a2n.pdf
https://irimiaoprea.files.wordpress.com/2013/03/parinte-daniel.pdf
https://irimiaoprea.files.wordpress.com/2013/03/e-simion.pdf
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Oamenii din mediul rural au avut nevoie de foarte mult timp să se dumirească că tocmai din acea 
parte se vor ridica majoritatea marilor averi, nejustificate. 

 

Eu: 
Aici se vede după modul de gîndire al dumneavoastră că sînte i partinic, ceea ce nu ar trebui să 

caracterizeze un jurnalist, ci impar ialitatea. 

Marile averi de la noi sînt în aceeaşi propor ie, aproape, la oameni din toate partidele. 

Dar, mă rog, asta-i treaba dumneavoastră însă nu eticheta i mase de oameni pentru modul unor de a 

face avere. 

 

Această întrerupere istorică - şi istoria nu iartă - a afectat în profunzime dezvoltarea României, 

occidentalizarea sa. Marele Eugen Lovinescu observase cu fine e că o societate matură şi o literatură de 
rafinament se nasc în mediul propice urban. ările cu slabă urbanizare au plătit cel mai dur tribut  
comunismului fiindcă mentalitatea rurală nu poate structura o rezisten ă nuan ată pe mai multe paliere 
sociale. Totodată, arta occidentală este reflexul unei societă i urbanizate integral. Diferen ele dintre sat şi 
oraş nemaiexistâd ca nivel al confortului modern. 

 

Eu: 
 Asta „cu o societate matură şi o literatură de rafinament se nasc în mediul propice urban” ne arată 
modul dumneavoastră păgubos (Am încercat să aleg un cuvînt mai pu in jignitor, pentru dumneavoastră)     
de gîndire, făcînd trimitere indirect la Eugen Lovinescu.   

Vai de capul lor şi aici enumăr pe Ion Creangă, Mihai Eminescu, Lucian Blaga, Marin Preda, Liviu 

Rebreanu, Adrian Păunescu, Dinu Săraru şi mul i al ii pe care nu-i mai enumăr şi care au scris capodopere 

despre mediul rural, ărănesc vreau să spun. 

Chiar nu realiza i că jigni i o aşa de mare parte a popula iei şi o parte mare a elitei intelectuale din 
România. 

  

Diferen a masivă dintre rural şi urban în România naşte încă tensiuni la nivel mental. Un om provenit 
din mediul rural nu poate în elege în ansamblu civiliza ia europeană care ne este impusă. El aduce în 

comportamentul social multe dintre frustrările locului natal. Putem afirma fără să riscăm, deşi poate şocăm, 
că prelungirea acestei false nostalgii rurale nu poate decât să împiedice integrarea României în sfera 
europeană. 
 

Eu: 
  Culmea, emite i şi judecă i de valoare şi care au o nuan ă foarte periculoasă.   

Dumneavoastră a i dori ca nimeni de la ară să nu ajungă în anumite posturi de conducere la oraş, 
deoarece „nu poate înţelege în ansamblu civilizaţia europeană care ne este impusă” sau că „aduce în 

comportamentul social multe dintre frustrările locului natal”.  

Bravos na iune, cu aşa mod de gîndire, adio coeziune pentru ce va fi.  
  

Omul fără nuan ă provenit de obicei din mediul rural este conservator în sensul rău al cuvântului, în 
orice institu ie ar ajunge la conducere. Lipsa nuan elor se regăseşte şi la nivelul discursului politic, fiind 
chiar determinată de componenta agresivă a acestuia, atât din media, cât şi din parlament, fapt ce se 
concretizează într-o stagnare gravă pentru elementele urbane şi rafinate ale României. 
 

Eu:  
Aici vă avînta i şi mai mult în emiterea de judecă i. 

 Domnule, chiar nu realiza i ceea ce spune i sau ave i dumneavoastră o frustrare. 
 

De citit articolul domnului Adrian Majuru şi aici: http://www.cotidianul.ro/lipsa-nuantelor-la-romani-

264290/ 

 

 

 

 

 

http://www.cotidianul.ro/lipsa-nuantelor-la-romani-264290/
http://www.cotidianul.ro/lipsa-nuantelor-la-romani-264290/
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  Atenţie! cine judecă.  Nu un oarecare este. 

 

Adrian Majuru (n. 19 decembrie 1968, Bucureşti) este un istoric, antropograf şi jurnalist român. 
Este directorul Muzeului Municipiului Bucureşti şi sus ine permanent cursuri la Facultatea de 

Urbanism şi Arhitectură „Ion Mincu”. 

Este licen iat în istorie al Universită ii din Bucureşti (1997), unde a sus inut şi doctoratul în domeniul 
geografiei umane (2004). 

 

Am luat cele scrise mai sus referitor la el, de aici: https://ro.wikipedia.org/wiki/Adrian_Majuru 

.......................................................................................................................................................... 

 

Am subliniat cuvintele pe care trebuia să le ai în vedere cînd am zis: „ Nu un oarecare este.” 

Antropograf (cuvîntul acesta nu există, dar mă rog) care este, cred, greşit, ar trebui 
scris antropografic care face trimitere la antropografie şi care înseamnă ştiin a care studiază trăsăturile 
fizionomice specifice raselor şi tipurilor umane. 

De asemenea doctorat în domeniul geografiei umane, adică legat de oameni pe anumite areale, 
suprafe e de pe suprafa a pămîntului etc. 

În concluzie el ştie, dar mizează pe faptul că nu poate să-i spună nimeni nimic, deoarece este în 
domeniu şi din această cauză am zis eu: Atenţie! cine judecă. „ Nu un oarecare este.” 

 

 

P.S. 

 
Acest articol a fost scris mai demult şi în Ziarul Financiar şi vreau să spun că articolul de mai sus a 

fost refăcut prin adăugarea de pasaje şi prin înlăturarea unor pasaje din cel de mai jos, adică a fost gîndit 
premeditat şi lansat pe internet cu o anumită intă. 

 

 

Lipsa nuantelor la romani 
 

                                                                                             20 iun 2008 Autor: Majuru Adrian Aurel 

 

Popoarele a caror structura sociala s-a cristalizat in jurul satelor au o perceptie simplificata a realitatii 

socio-politice. Cad prada de obicei dialecticii simple: alb-negru; bun-rau etc.  

Dupa Revolutie, liberalii si taranistii erau perceputi in mediul rural ca vanduti imperialismului, 

continuatori ai legionarilor, oameni care vor sa vanda tara. Tot ce era in aceasta zona politica era raul. In 

schimb, tot ce era in tabara FSN era bun, patriotic, progresist. 

Oamenii din mediul rural au avut nevoie de foarte mult timp sa se dumireasca asupra faptului ca 

tocmai din acea parte se vor ridica marile averi nejustificate. Aceasta intarziere istorica - si istoria nu iarta - a 

afectat in profunzime dezvoltarea Romaniei, occidentalizarea ei. 

Marele Eugen Lovinescu observase cu finete ca o societate matura si o literatura de rafinament se 

nasc in mediul propice urban. Tarile cu o slaba urbanizare au platit cel mai dur tribut comunismului fiindca 

mentalitatea rurala nu poate structura o rezistenta nuantata pe mai multe paliere sociale. Totodata arta 

occidentala este reflexul unei societati urbanizate integral. Diferentele dintre sat si oras nemaiexistand ca 

nivel al confortului modern. Diferenta masiva dintre rural si urban in Romania naste inca tensiuni la nivel 

mental. Un om provenit din mediul rural nu poate intelege in ansamblu civilizatia europeana care ne este 

impusa. El aduce in comportamentul social multe dintre frustrarile locului natal. 

Putem afirma fara sa riscam, desi poate socam, ca prelungirea acestei false nostalgii rurale nu poate 

decat sa impiedice integrarea Romaniei in sfera europeana. Omul fara nuanta provenit de obicei din mediul 

rural este conservator in sensul rau al cuvantului in orice institutie ar ajunge la conducere. Lipsa nuantelor e 

determinata si prin discursul agresiv din presa si din Parlament, fapt ce se concretizeaza intr-o stagnare grava 

pentru elementele urbane si rafinate ale Romaniei. 

Intregul fenomen cultural pleaca de la maniera in care s-au format orasele. In Europa, orasul s-a 

dezvoltat in jurul unui nucleu similar, adesea o mostenire antica; la noi orasele s-au nascut in jurul unor sate 

sau al unui targ, iar in vremuri mai recente prin decret domnesc (Alexandria, resedinta judetului Teleorman) 

sau prezidential (orasul Victoria, din judetul Sibiu). Astfel, pe cand primele inglobau o varietate de 

preocupari, cele din urma aveau doar o optiune agro sau monoindustriala.  

https://ro.wikipedia.org/wiki/Adrian_Majuru
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Nu intamplator literatura s-a impotmolit intr-un semanatorism intarziat, iar stratul secular de 

civilizatie europeana s-a topit cu rapiditate in fata fortei brute, pornita intru distrugerea ei, in urma cu 50 de 

ani.  

Articol publicat în edi ia tipărită a Ziarului Financiar din data de 20.06.2008 

 

De citit articolul domnului Adrian Majuru şi aici:  http://www.zf.ro/ziarul-de-duminica/lipsa-

nuantelor-la-romani-3088634/ 

 

http://www.zf.ro/ziarul-de-duminica/lipsa-nuantelor-la-romani-3088634/
http://www.zf.ro/ziarul-de-duminica/lipsa-nuantelor-la-romani-3088634/

