NOTE DE LECTURÃ / RECENZII

Cosmin Popa, Dan Dungaciu, Octavian Þâcu, Petriºor Peiu
Istoria Ilustratã a României ºi a Republicii Moldova, Vol. 6, Chiºinãu, Editura Litera,
2017, 96 pp.
Colecþia Istoria Ilustratã a României ºi a Republicii Moldova tipãritã de Grupul Editorial Litera completeazã seria de volume alternative despre istoria românilor. O colecþie atractivã, în plus
la ce existã deja, dar care nu trebuie sã lipseascã din biblioteci. Dimpotrivã, în contextul apropiatului Centenar al Marii Uniri, colecþia redã românilor o istorie ºlefuitã – pe cât a fost posibil din
punctul de vedere al autorilor – de cliºee ºi ocultãri moºtenite din goana legitimãrii regimului comunist ºi a miturilor corelate cu acesta. O colecþie lansatã de o editurã independentã cu abordãri
independente. Iar când afirmãm acest lucru, care în România poate nu este neapãrat o calitate,
gândul ne duce la independenþa publicisticã în domeniul istoriei ca ºtiinþã care ajunge pe bãncile
elevilor de la Chiºinãu. Acolo conþinutul istoric nu a fost întotdeauna clar.
Vestea bunã este cã ediþiile de faþã pot servi oricând drept un ghid de predare pentru profesorii
din Republica Moldova. În mâna lor, cartea va reprezenta un instrument de rezistenþã la eventualele manuale sau cãrþi croite în laboratoare strãine, cum au fost „istoria integratã“, „moldovenizatã“ ºi în ultimã instanþã, „istoria falsificatã“, bazatã pe mituri ºi stereotipuri sovietice de pe
timpul unor regimuri politice de tristã amintire. Cu speranþa cã acest lucru nu se va mai repeta, cele
6 volume sunt o garanþie cã românii din ambele state vor avea texte de calitate din care sã stu-dieze
ºi sã afle despre existenþa naþiunii române pe axa timpului de la origini pânã în zilele noastre, în
limita celor 573 de pagini care le-au revenit.
Volumului ºase i-au fost destinate cele mai delicate teme, poate de aceea îl gãsim ca fiind cel
mai interesant. În cadrul sãu sunt abordate subiecte din secolul al XX-lea pânã în prezent, iar
pentru memoria colectivã din ambele state româneºti, temele sunt încã vii. Numai cã nu doar asta
este special în carte. Autorii, originea lor, reprezintã un amãnunt foarte important. Avem doi ardeleni (Dan Dungaciu ºi Ioan Aurel Pop), doi munteni (Cosmin Popa ºi Petriºor Peiu) ºi un moldovean (Octavian Þâcu). Intelectuali din toatã România adunaþi într-o singurã lucrare. Abordãri
din toate provinciile istorice româneºti, pentru ca în final ºtiinþa sã câºtige o retrospectivã recentã,
bine întocmitã, despre realizãrile ºi eºecurile românilor.
Dacã ar fi sã împart cartea într-un plan structural i-aº atribui patru pãrþi: „dezbinare“, „comunism“, „pod de flori“ ºi „proiecte eºuate“. Reprezentative pentru ambele pãrþi de altminteri, cu o
mãsurã mai micã în ce priveºte România.
Fatidicul ultimatum sovietic ºi separarea Basarabiei de România Mare a declanºat dezbinarea.
La Bucureºti între conducãtori, iar la Chiºinãu în societate. Cei 22 de ani locuiþi împreunã au fost
prea puþini pentru ca identitatea naþionalã româneascã sã fie asimilatã în deplinãtate de românii basarabeni. Asta i-a marcat într-un anumit fel pe toþi. Cei din România au fost influenþaþi ºi îndemnaþi
sã renunþe la acest teritoriu de comuniºtii autohtoni coordonaþi de la Moscova, iar cei din Basarabia, tranformatã ulterior în RSSM1, au fost obligaþi sã uite ºi îndemnaþi sã urascã tot ce este românesc. Ce a urmat dupã este descris cu acurateþe în debutul cãrþii de istoricul Octavian Þâcu. Autorul redã pe deplin soarta Basarabiei în cadrul Uniunii Sovietice, cu detalii din documentele vremii, ordonate ºi expuse într-o structurã simplã ºi uºor de înþeles. Aceastã parte informeazã despre
moldovenismul sovietic ºi instrumentele sale, teroarea ºi represiunile la care au fost supuºi românii
————————
1 Republica Sovieticã Socialistã Moldoveneascã înfiinþatã de sovietici prin lipirea teritoriilor dintre râurile
Prut ºi Nistru (Basarabia) ºi Republica Autonomã Sovieticã Socialistã Moldoveneascã (aproximativ corespunzãtoare teritoriului actual al Transnistriei) a funcþionat drept republicã constituentã a Uniunii Sovietice din 2
august 1940 pânã în 1991.
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în procesul de creare a „poporului moldovenesc“, antiromânismul bine þintit, un instrument indispensabil al deznaþionalizãrii, eºuata modernizare sovieticã ºi rezistenþa românilor moldoveni care
s-a manifestat într-un mod firav, dar continuu. Suficient cât sã reziste pânã în 1985, când în fruntea
Uniunii Sovietice era sã vinã Mihail Gorbaciov care, sub povara costurilor politice ºi economice,
recurge la un proiect ambiþios de reformare destinat sã slãbeascã puterea nomenclaturii societice.
În carte, cu minuþie, autorul descrie începuturile miºcãrii de renaºtere naþionalã de la Chiºinãu ºi
din celelalte republici unionale. Disputa intelectualitãþii culturale preocupatã de reînvierea culturii
româneºti versus grupul „moderaþilor“ ce deþineau funcþii înalte în Partidul Comunist al Moldovei
se înfiripa în timp ce românii din fosta Basarabie manifestau în Piaþa Mare a Chiºinãului. Ambele
tabere au dat startul unui proces istovitor, marcat de nedumerire faþã de viitor, indecizie în politica
externã, derutã etnicã ºi continuarea sau negarea falsurilor sovietice. O risipã de energie ºi un exerciþiu al dezbinãrii pe care românii moldoveni din nou-proclamatul stat Republica Moldova l-au
practicat ºi încã îl mai exercitã ºi acum. Practic, o serie de decizii politice ciudate ºi evenimente
istorice interpretate greºit de-a lungul ultimelor trei decenii. Majoritatea decontate de popor. În
carte regãsim o descriere în amãnunte despre costuri ºi consecinþe din partea domnilor Dungaciu
ºi Peiu. Cei doi autori demanteleazã de-a fir a pãr toatã perioada de aºa-zisã tranziþie care nu a mai
luat sfârºit, iar soluþiile se regãsesc în ultima parte a cãrþii pe care, personal, o recomand cititorilor,
deoarece explicã multe aspecte care au consus la „biblioteca proiectelor eºuate“.
În fapt, cele douã state populate de români tranziteazã ultimii 25 de ani separat. Pe alocuri, în
opoziþie. Dacã la Bucureºti dupã sângeroasa revoluþie sau „nouã loviturã de stat“, dupã cum o
descrie istoricul Cosmin Popa, puterea este dominatã de vechii comuniºti transformaþi în politicieni conservatori, dar care au simþul istoric sã adune toatã clasa politicã româneascã pentru a declanºa redeschiderea canalelor de comunicare cu Occidentul, la Chiºinãu, lucrurile au variat. Dupã
proclamarea independenþei ºi consumarea „Podurilor de Flori“ în rândurile clasei politice ºi a societãþii are loc o scindare dramaticã însoþitã de un conflict armat intern ºi decizii adoptate în
funcþie de interese sau context. Sãrãcia împreunã cu lipsa de proiect, de experienþã statalã, de comportament lipsit de sinceritate ºi asumat au reuºit sã rãvãºeascã repede idealurile renaºterii naþionale, iar cele 5 decenii de deznaþionalizare sovieticã ºi-au vãrsat efectele peste realitatea cotidianã.
În popor a circulat o expresie de batjocorã ºi o abandonare faþã de valorile naþionale la scurt timp,
în urma compromiterii lor de politicienii oportuniºti ai momentului. Fraza suna aºa: „nu vrem
limbã, ci vrem sã avem ce pune pe limbã“.
În rândul clasei politice, dupã ratarea unor momente importante de reunificare, discursul devine lipsit de consecvenþã ºi mãcinat de ipocrizie. Autorii surprind foarte bine din fiecare etapã,
fiecare propunere echivalentã cu eºecul. „În relaþia cu România, discursul etnicist moldovenist
primeazã, în relaþia cu Moscova sau Tiraspol, discursul polietnicist ºi multicultural. În relaþia cu
Europa sau SUA, când unul, când celãlalt, în funcþie de interlocutor“2. În esenþã, o duzinã de proiecte despre cetãþenie ºi etnie, propunând discursuri etniciste moldoveniste din cele mai variate, cu
pretenþii de legitimitate în trecutul glorios al Moldovei medievale, nu o datã ridicole, în care
populaþia nu a crezut niciodatã pânã la capãt. Autorii au remarcat faptul cã „opþiunea unionistã are
ecouri mai slabe sau mai puternice printre românii din stânga Prutului în funcþie de momentul
istoric ºi de toanele puterii de la Chiºinãu“3, iar asta spune multe despre ce s-a petrecut acolo în
ultimii 70 de ani. ªi anume faptul cã elitele politice de la Chiºinãu nu au reuºit sã tempereze perpetuarea sentimentului unionist printre românii basarabeni. „Iar criza sistemicã în care se zbate Republica Moldova a accentuat acest sentiment în ciuda perfidelor încercãri de escamotare din partea
instituþiilor acestui stat4“. La o sutã de ani dupã înfãptuirea Marii Uniri locuitorii celor douã state
vor beneficia de ocazia evaluãrii elitelor care îi conduc. Deºi este evident pentru aproape toatã lumea cã actualele elite nu se pot ridica la cele de acum o sutã de ani, lucrarea de faþã ne invitã sã
ne convingem încã o datã acest lucru. Cei interesaþi vor avea parte de o lecturã în oglindã. Cartea

————————
2 Dan Dungaciu, Petrisor Peiu, Reunirea: realitãþi, perspective, costuri ºi beneficii, Istoria Ilustratã a României ºi a Republicii Moldova, Chiºinãu, Editura Litera, 2017, p. 537
3 Ibidem, p. 530.
4 Idem.
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ne prezintã, sub forma unui film secvenþial special, imaginile structurale despre români în ultimul
secol. Ultima parte, Reunirea: realitãþi, perspective, costuri ºi beneficii, nu doar constatã neajunsurile, ci livreazã soluþii, date, analize perceptibile unor mase mai puþin instruite în sociologia naþiunilor. Discuþia comportã unionismul inimii, unionismul minþii, unirea ca exerciþiu de luciditate
ºi problematica economicã a unei eventuale reunificãri. Exemplul reunificãrii Germaniei ºi cazul
celor douã Coreei întãresc ºi mai mult exemplul cã se poate ºi în cazul nostru.
Altfel, teritoriul actual ce constituie Republica Moldova rãmâne „un spaþiu de frontierã, un no
mans’s land, teritoriul fãrã viitor strategic, depopulat, abandonat de populaþia cea mai activã, inovativã ºi talentatã“5. Cu peste 80% români/moldoveni teritoriul este un loc de confruntare identitarã marcat de ambiguitãþi ºi crize sistemice devenite specifice acestui stat. O populaþie care se
îmbatã în continuare, la propriu ºi la figurat, cu ideea cã se pot reinventa identitar ºi pot exista cu
Vestul ºi cu Estul în acelaºi timp, ca un stat independent, probabil integru, cu un caracter asemãnãtor Elveþiei. O mare naivitate, vom spune cu toþii. În realitate, românii din Republica Moldova
locuiesc ºi vor locui într-o Albanie mai sãracã, adicã cel mai sãrac stat din Europa. Unul autointitulat neutru, dar cu armatã strãinã pe teritoriul sãu. O continuã crizã de proiect, cu politicieni corupþi care au testat, pe rãbdarea populaþiei, aproape tot ce putea fi testat. Numai reunificarea nu.
Cartea de faþã ºi discuþiile despre marele eveniment vor reîmprospãta memoria colectivã sau
poate va contribui, cel puþin, la o mai bunã înþelegere a fenomenul pe care românii îl trãiesc. Lucrarea nu face propagandã despre unire, ci este despre suferinþa, unirea ºi salvarea poporului român. Aºa cum este el.

Radu Cupcea

Marius Dobre
Discurs publicitar, retoricã, logicã, Bucureºti, Editura Trei, 2017, 166 pp.
Într-o epocã a manipulãrii, lucrarea lui Marius Dobre, Discurs publicitar, retoricã, logicã, trateazã discursul publicitar, propaganda, justificãrile discursive ale înºelãciunii ºi manifestãrile
manipulãrii printr-o analizã a logicii ºi retoricii ca domenii învecinate ºi ca instrumentare ºi ingrediente centrale manipulãrii ºi propagandei în zone ample ale vieþii publice, în politicã ºi în publicitate. Epoca manipulãrii este o epocã post-adevãr.
Noþiunea de post-adevãr reprezintã o cheie de înþelegere a învecinãrii dintre logicã ºi retoricã.
„Oamenii din zilele noastre îºi imagineazã cã aceastã epocã post-adevãr este strict contemporanã
cu noi; nicidecum: avem exemple încã din Antichitate, aºa cum se aratã în aceastã carte. ªi
totdeauna au existat justificãri pentru înºelãciune: fie trebuie apãrat un acuzat (cãci are ºi el dreptul
la apãrare, prin diferite mijloace), fie trebuie contracarat un politician (cãci nu poate avea totdeauna dreptate), fie trebuie sã vindem un produs (care este fabricat de „ai noºtri“, de „poporul nostru“, de „firma noastrã“, indiferent dacã produsul este bun sau nu). În apãrarea sistemului nou de
propagandã al epocii post-adevãr, se vorbeºte despre conceptul de „adevãr alternativ“, ceva de
genul „voi aþi vãzut un lucru, dar noi am vãzut altceva (ca în cazul percepþiei despre manifestaþia
publicã la învestitura preºedintelui Trump, când unii au vãzut o mulþime uriaºã, mai mare ca la
învestitura lui Obama, iar alþii o mulþime redusã, cu mult mai micã decât cea adunatã de Obama)
(pp. 10-11).
Lucrarea este structuratã în nouã pãrþi: „Logicã, retoricã, discurs publicitar-manipulator“;
„Conceptul de manipulare în abordarea psihologicã“; „Argumentarea vechilor sofiºti, un prim model al discursului manipulator“; „Neoretorica“; „Neosofistica“; „Un discurs publicitar corect“;
„Deficienþe logice ale discursului publicitar“; ºi „Publicitatea ºi logica autoritãþii“.
————————
5 Ibidem, p. 529.
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Platon a respins retorica în versiunea sofistã, în timp ce Aristotel a întemeiat-o pe baze morale.
Autorii greci ºi latini, cei ai Renaºterii au continuat o tradiþie retoricã a convingerii, deliberãrii ºi
discuþiei, pentru intensificarea ºi câºtigarea adeziunii auditoriului. Aceastã tradiþie este valorificatã
de neoretorica lui Chaim Perelman ºi Lucie Olbrechts-Tyteca. Autorul identificã ºi o direcþie literarã a neoretoricii reprezentatã de Jean Cohen, Gérard Genette, Roland Barthes. Neoretorica modernizeazã tehnicile de argumentare þinând cont de adecvarea forþei de argumentare la diversitatea
auditorilor ºi de percepþia acesteia ca prestigiu, modestie, sinceritate, slãbiciune etc. Dupã cum
subliniazã autorul „nici retorica clasicã, nici cea modernã nu îndeamnã la victorie în argumentare
cu preþul încãlcãrii ethosului sau logosului, pentru a vorbi în termeni aristotelici. Intenþiile lor sunt
clar morale. Neoretorica propune modele, scheme de argumentare utile în efortul de convingere a
auditoriului, vizând victoria în argumentare, dar fãrã a propune victoria în dezbatere cu orice preþ,
chiar dacã pe schemele respective putem aplica un conþinut greºit sau rãuvoitor (de pildã, în argumentarea mijloc-scop, putem atribui unui scop nobil mijloace imorale – încetarea unui rãzboi prin
crime în rândul civililor). Multe scheme de argumentare retorice sunt reductibile la scheme logice
clasice, doar cã primesc denumiri noi (...)“. (pp. 91-92)
Platon iniþiazã cerinþele care situeazã arta convingerii pe baze ºtiinþifice, filosofia sa devenind
o sursã a gândirii critice. Discursul persuasiv este o componentã normalã a comunicãrii ºi nu apanajul comunicãrii politice sau publicitare.
Lucrarea îºi propune sã evidenþieze resorturile logico-retorice ale comunicãrii pentru a semnala deficienþele logice ale unor discursuri ºi mijloacele de convingere ilegale ºi imorale ce pornesc de la deficienþe logice. Masa profesioniºtilor în influenþarea publicã s-a multiplicat în epoca
actualã, ceea ce nu este benefic, observã autorul, pentru cauzele umanitare reale, care se „pierd“
între numeroasele ºi variatele campanii de influenþare manipulatoare, publicitare, politice. În comunicarea publicã, logica are aproape retorica, în mod firesc. Nu prezenþa retoricii este problema
manipulãrilor actuale, cât mascarea intenþiilor manipulatoare dupã figuri retorice ºi dupã deficienþele logice, dupã deformãri ale cunoaºterii pentru susþinerea unor puncte de vedere interesate,
manipulatoare, lipsite de onestitate. În consecinþã, individul are nevoie de competenþe corelate cu
logica, cu gândirea criticã ºi cu ºtiinþa, ºi nu doar de competenþe comunicaþionale pentru adaptarea
la epoca manipulãrii ºi pentru o raportare cât mai bunã la post-adevãr.
Lucrarea se adreseazã studenþilor ºi tuturor celor interesaþi de problematica post-adevãrului, a
discursului public, a discursului publicitar ºi a corelaþiei dintre logicã ºi retoricã într-o epocã în
care este bine sã conºtientizãm faptul cã „suntem cu toþii manipulaþi din când în când, din diverse
motive (...)“, spre exemplu, „sã dãm un vot, sã facem o donaþie“.

Henrieta Aniºoara ªerban

Sergiu Bãlan, Lucia Ovidia Vreja
Homo œconomicus ºi competitorii sãi. O perspectivã trans-disciplinarã asupra antropologiei
economice, Colecþia „Et in Arcadia ego“, Bucureºti, Editura ASE, 2017, 510 pp.
Analizând fundamentele teoretice ºi presupoziþiile fundamentale ale antropologiei economice,
lucrarea Homo œconomicus ºi competitorii sãi. O perspectivã trans-disciplinarã asupra antropologiei economice, de Sergiu Bãlan ºi Lucia Ovidia Vreja, abordeazã omul ca fiinþã socio-economicã, pentru a descrie în mod specific comportamentul economic.
Lucrarea este structuratã în ºase pãrþi: „O privire introductivã“; „Antropologia economicã ºi
obiectul sãu“; „O privire istoricã“; „Trei perspective supra naturii umane“; „Omul ca produs al
evoluþiei“ ºi „Comportamentul economic în societãþile tradiþionale“.
Introducerea cãrþii porneºte de la originile antropologiei („fiziologicã“ ºi „pragmaticã“), delimiteazã domeniile antropologiei (antropologia fizicã, arheologia, antropologia lingvisticã ºi antropologia culturalã) ºi prezintã reperele cercetãrii de teren, abordând etnografia ca proces ºi metodã

118

NOTE DE LECTURÃ / RECENZII

5

ºi etnografia ca produs. În acest volum, antropologia economicã, înscrisã într-un registru mai
amplu de discipline antropologice generate de diversitatea mare a elementelor componente ale
vieþii sociale ºi culturale a societãþii omeneºti, este „aflatã la intersecþia intereselor cercetãtorilor
din domeniul antropologiei ºi din acela al ºtiinþei economice, reuneºte încercãrile de a descrie ºi
explica instituþiile economice ºi elementele comportamentului economic al oamenilor utilizând instrumentele ambelor discipline“. (p. 66)
Obiectul de studiu al antropologiei economice se identificã într-o corelaþie criticã cu orientãrile
ºi caracteristicile principale ale ºtiinþei economice. Astfel, cartea valorificã studii specifice, cum ar
fi cele ale lui Francis Dupuy, K. Hart, Chris Hann, Karl Polanyi etc. indicând o serie de concluzii
importante, cum ar fi interesul ne-exclusiv pentru studiul societãþilor tradiþionale, orientarea principialã spre relativismul cultural care descurajeazã instituirea unor ierarhii în care o societate ar fi
superioarã alteia, ideea cã „pentru antropolog, ºtiinþa economicã este o viziune despre lume ºi
fiinþa umanã simplificatã în mod excesiv, pânã la punctul în care ajunge sã deformeze sau sã ignore
aspecte importante ale existenþei umane, economice sau nu“ (p. 95). Ca urmare, în legãturã cu
aceste observaþii, considerãm deosebit de interesant sub-capitolul „Perspective contemporane în
antropologia economicã“, ce se referã la neo-marxism, la feminism ºi la antropologia ecologicã.
Antropologia feministã discutã ºi contestã cadrele conceptuale dualiste, dihotomia fundamentalã
public-privat specificã sistemului economic dualist capitalist, corespunzãtoare dihotomiei bãrbaþifemei, dar ºi altor dihotomii conceptuale antitetice cum ar fi economie-familie, raþional-emoþional,
minte-corp etc. orientându-se spre analize trans-culturale. Antropologia economicã urmãreºte,
între altele, modalitãþile prin care oamenii maximizeazã utilitatea, dar antropologia ecologicã este
interesatã de maximizarea „adaptãrii“. (p. 150)
În capitolul „Trei perspective supra naturii umane“ se analizeazã problema naturii umane,
omul ca fiinþã culturalã (corelaþia biunivocã dintre religie ºi economie), omul ca fiinþã socialã (cu
accent pe anti-utilitarismul ºi anti-individualismul modelului social), omul ca homo œconomicus
(ªcoala de la Chicago ºi homo donator la Alain Caillé) ºi limitele modelului care prezintã omul ca
agent raþional. Capitolul urmãtor abordeazã fiinþa umanã ca produs al evoluþiei ºi o serie de perspective evoluþioniste de mare interes: sociobiologia, ecologia comportamentalã, psihologia evoluþionistã, memetica, teoria co-evoluþiei.
Un capitol separat este dedicat societãþilor tradiþionale: societãþile de vânãtori ºi culegãtori, societãþile de horticultori, societãþile pastorale ºi societãþile de agricultori. Acestea sunt abordate diferenþiat, pentru evidenþierea specificului fiecãreia. „În toate aceste cazuri, evoluþia culturalã cumulativã a generat rãspunsuri adaptative la mediu, permiþând populaþiilor umane sã acumuleze trãsãturi, tehnici, practici, norme, instituþii care le-au permis sã supravieþuiascã ºi sã prospere: «Operând de-a lungul generaþiilor, prin indivizi care învaþã, inconºtient, de la cei mai de succes, cei mai
prestigioºi ºi cei mai sãnãtoºi membri ai comunitãþilor lor, acest proces evolutiv genereazã adaptãri
culturale. (…) »“ (pp. 486-487)
Antropologia culturalã se dovedeºte un fundament deosebit de important pentru antropologia
economicã surprins cu succes în aceastã lucrare interdisciplinarã, complexã ºi bine documentatã.

Henrieta Aniºoara ªerban

