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Introducere.
ESTE CARTEA DE FAŢĂ UN FEL DE
„TOCĂNIŢĂ”?
Atunci când timpul era mai generos cu mine, în special
pe timpul vacanţelor de vară, obişnuiam să petrec timpul alături
de bunica mea, într-un sat din apropiere de Bârlad. Ea, acum în
vârstă de 77 de ani, nu s-a arătat a fi vreodată interesată de TV,
însă am văzut-o captivată, aşa cum e în fiecare an în perioada
Paştelui, de filmul care descrie patimile prin care a trecut Iisus
Hristos până la răstignire. Scenariul principal îl ştia pe dinafară,
motivul pentru care urmărea an de an acest film era altul: pe
bunica mea începea să o intereseze cadrul, contextul epocii
respective. Asemenea celor care urmăresc acelaşi film în
repetate rânduri, revizionarea lor are loc pentru anumite cadre
ce ţin de detalii ignorate la vizionările precedente. Să fim
serioşi, dintre cei care revăd în fiecare an Titanic sau Singur acasă
1, 2, 3, mă îndoiesc că există cineva care să mai fie surprins de
finalul lor. Altele sunt motivele pentru care revedem aceste
filme. Ei bine, am început lucrarea de faţă întrucât mi-a rămas
obsesiv în minte o remarcă făcută de bunica mea în timpul
filmului dedicat fondatorului creştinismului. Fiind destul de
vexată de sărăcia în care şi-au dus traiul oamenii acum două
milenii, bunica mea se mirase: „Suntem azi aşa de moderni faţă
de ei?”. Mai precis, preocuparea bunicii era aceea de a afla cât
de mult am evoluat noi, modernii, faţă de strămoşii noştri din
Antichitate. Folosindu-mă de sursele pe care le-am considerat a
fi potrivite, mi-am propus să răspund la întrebarea bunicii.
Dacă schimbările ne fac bine sau rău, asta fusese dilema
principală a bunicului meu, la care am încercat să răspund în
cadrul primei mele cărţi, Dilemele Tristeţii (Art Creativ, 2018).
Diferenţa face că răspunsul la dilema bunicului a venit din sfera
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beletristicii, în timp ce răspunsul la întrebarea bunicii va veni
din sfera sociologiei şi istoriei sociale, prin intermediul cărţii de
faţă. Din păcate, bunicul meu nu a apucat să primească
răspunsul aşteptat, dat fiind faptul că în 2013 a încetat din viaţă
(când eu aveam cincisprezece ani). Sper doar ca bunica mea să
se bucure de răspunsul la întrebarea ei. Astfel, Homo Hodie
(Omul de astăzi) încearcă să răspundă la întrebarea bunicii;
fiind o întrebare în esenţă mult mai complicată decât s-ar
crede...
Trăim, în mod cert, într-o lume caracterizată de
profunde schimbări sociale. Practic este suficient să aruncăm
câte o privire în orice carte de istorie avem la îndemână pentru
a vedea că lumea este, în prezent, ceea ce strămoşii noştri nu şiar fi putut imagina vreodată că avea să fie. Ce înseamnă, însă,
schimbarea? Este oare de bun augur să ne considerăm
moderni? Dacă da, când anume a apărut modernitatea? Cu
siguranţă numărul autorilor care au abordat chestiunea
modernităţii este cel puţin de ordinul miilor, însă trebuie să ne
gândim în ce măsură ni se cuvine acest drept de a vorbi despre
„noi” cei moderni şi „ei”, cei nonmoderni.
Lucrarea de faţă este structurată în trei părţi mari.
Prima parte, numită Omul în comunitate, cuprinde capitolul
despre preistorie, neajunsurile psihologice şi capitolul despre
istorie (capitolele unu şi doi), cu evenimente majore care au
contribuit, de la apariţia lui Sapiens până la repartizarea sa
geografică treptată. A doua parte, numită Omul partizan, îşi
propune să explice valorile prin care omul face anumite alegeri
de afiliere/ ataşament. De aceea, această parte a cărţii se va
ocupa de capitolele despre religie, ateism, moralitate, iubire
(capitolele trei-şase). Nu în ultimul rând, a treia parte se
numeşte Omul şi pseudoştiinţa. Într-un fundal care abundă în
pseudoştiinţe, am decis să mă opresc asupra a două dintre ele;
pseudoştiinţe despre care fiecare individ a auzit mai mult sau
mai puţin: homeopatia şi astrologia (capitolele şapte şi opt).
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Erorile clasice de raţionament sunt foarte frecvente.
Practic, ele există zilnic şi se manifestă sub forma diferenţierilor
dintre propriile grupuri de apartenenţă şi cele din care fac parte
„ceilalţi”. Vom vedea, în capitolele acestei cărţi, faptul că toate
aceste diferenţieri involuntare, care cel mai adesea au caracter
natural şi nu sunt văzute ca fiind problematice în vreun fel,
datează chiar dinaintea apariţiei istoriei propriu-zise, întrucât
genul Homo obişnuia să se grupeze cu sute de mii de ani
înaintea apariţiei modernului Sapiens.
Îmi propun să arăt, totodată, că percepţia asupra
evoluţiei atrage după sine tendinţa diferenţierii de ceilalţi.
Odată ce o fiinţă a intrat în posesia a ceva nou: un stup mai
mare decât cel din celălalt copac în cazul albinelor, focul pentru
pregătirea unei mâncări pe cinste ce nu mai avea să fie ingerată
crudă, un adăpost mai sigur în savană pentru tigri, de unde vor
avea un punct mai bun de vânat decât cel al leilor şi, ulterior,
un iPhone cu atuuri mult superioare telefonului pe care îl are
vecinul de bloc, toate acestea creează şi, în acelaşi timp,
dezmembrează grupurile din care facem parte la un moment
dat.
Vom vedea că mai toate ideile concepute la un moment
dat de gândirea lui Homo a constituit prilej de separare de alţii:
„Noi, creştinii, îl avem pe adevăratul Mesia lângă noi, motiv
pentru care credinţa „voastră”, a evreilor, o să apună”, iar, şase
secole mai târziu: „Noi, musulmanii, suntem aici pentru a arăta
că Iisus şi Iahve nu mai au nici o putere”, chiar dacă, aşa cum
vom vedea în al doilea capitol, scopul de bază al Islamului, prin
profetul Mahomed, fusese acela de a atribui puternic respect
iudaismului şi creştinismului, graţie autorităţii conferite de
vechimea lor.
În capitolul dedicat moralităţii, vom aduce în discuţie
anumite controverse în privinţa propriei persoane: suntem mai
morali decât ceilalţi? Dacă da, atunci cine sunt aceştia care se
deosebesc de noi? În afară de accepţia clasică a religiei, care
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sunt celelalte „religii” în care credem cu toţii, până şi cei atei?
Efectul unei comunităţi puternice ne controlează pe fiecare în
parte, dată fiind apartenenţa noastră la categoria animalelor
sociale. Cazurile de izolare deplină nu pot prevala în cazul
indivizilor, fiindcă asta ar însemna cu siguranţă o moarte
prematură.
Cum rămâne cu mişcările sociale? Pe baza căror
motivaţii şi afilieri apar revoluţiile? Cine contra cine luptă? Voi
aprofunda acest capitol folosindu-mă de date precise în
contextul revoluţiilor din cuprinsul istoriei. Bineînţeles, voi
pleca tot de la premisa pe baza căreia cred că au loc acestea:
revoluţia este necesară fiindcă X consideră că doar astfel poate
accede la modernitate, momentan stăvilită de cotropitorul Y.
Toate acestea în al doilea capitol.
Pe de altă parte, cum a evoluat iubirea? Un concept
greu de aprofundat pentru sociologi şi pentru istorici, date fiind
accepţiile multiple pe care le-a căpătat de-a lungul timpului,
iubirea este puternic influenţată de progresul social, de
percepţia asupra compunerii familiei, de statusul social deţinut
şi de mulţi alţi indicatori care, spre mirarea noastră mai mare
sau mai mică, gravitează mai mult în jurul socialului decât în
jurul individualului.
Totuşi, anumite idei tind să ne controleze vieţile mai
mult sau mai puţin conştient. Pentru astfel de idei plătim
uneori sume colosale fără să ne gândim la asta prea mult. Este
vorba în special despre homeopatie ca practică specifică
medicinei alternative, căreia îi voi dedica un capitol separat. Voi
arăta cum a luat naştere, cum a reuşit să capete atât de mulţi
susţinători de-a lungul istoriei şi cum a reuşit asta să se
împletească cu faptul că ea reprezintă o simplă şarlatanie de
succes. Aparent, în secolul al XIX-lea, anumite statistici chiar
arătau că medicina homeopatică salva mai mulţi oameni de la
moarte decât medicina clasică. Destul de corect, dar este o
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statistică perversă şi voi explica asta cât mai detaliat cu putinţă, în
capitolul aferent.
Cum am ajuns să ne încredem în zodii? Printr-o analiză
sugestivă de conţinut, voi încerca să explic abordarea puerilă de
a ne încrede în semnele astrologice care ne controlează
destinele în funcţie de momentul naşterii noastre şi poziţia
astrală de la un anumit moment. Cu toţii ne ştim zodiile mai în
glumă, mai în serios şi cu toţii am citit la un moment dat dacă
respectiva zodie va avea parte de o zi bună sau nu, ca să fim
oarecum „puşi în gardă” în caz că se iveşte ceva. Mai mult sau
mai puţin serios, am căutat la un moment dat compatibilităţi
între zodii, asta constituind criterii de discuţie în grupurile de
prieteni, la vremea lor. Totuşi, prin ce anume au reuşit să se
bucure de un astfel de succes? Despre succesul zodiilor vom
vorbi, de asemenea, într-un capitol separat, pentru a ilustra în
ce măsură aspirăm la modernitate, coordonaţi uneori de astfel
de semne exterioare, independente de voinţa noastră.
De aceea, voi folosi în lucrarea de faţă concepte-cheie
pentru a ilustra care sunt schemele cognitive prin care ne
raportăm la modernitate, toate acestea urmând să releve dacă
modul nostru contemporan de a vedea lucrurile este întradevăr unul modern.
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