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Părinţilor mei

Introducere
Nu există în întreg ciclul cunoașterii o
plăcere mai mare decât aceea de a compara o
ţară cu alta.
Oliver Goldsmith, 1760

S

unt multe moduri în care putem compara ţările, dar cele mai fascinante cercetări de această
natură pun accentul pe locuitorii acestora și pe
comportamentul lor. Și totuși, dacă iei un ghid despre,
să zicem, Franţa sau Germania, n-o să găsești mai nimic
legat de asta. Vei găsi, în schimb, multă informaţie despre istoria și arhitectura ţării respective, și probabil descrieri legate de bucătăria și obiceiurile locale. Dar nu vei
găsi nimic despre conduita locală. Nu vei afla cum se insultă oamenii din acele ţări, ce găsesc ei amuzant sau
cum se folosesc de corpurile lor pentru a comunica. De
fapt, e posibil să rămâi cu impresia că tot ce ţine de conduită e irelevant sau că ei nu diferă cu nimic de noi —
nimic mai neadevărat.
Cartea de faţă își propune să demonstreze că tot ce
ţine de conduita umană este extrem de important și că,
dacă suntem dispuși să studiem și alte culturi, putem fi
recompensaţi prin descoperirea că acestea diferă de a
noastră în cele mai neașteptate moduri. Conduita este importantă pentru că ea reprezintă fundamentul schimbu-

