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Ieșite din groapa de gunoi a comunismului, devenind parte a mizeriei actuale, elitele
intelectuale din țări ale estului european au un retard incredibil față de elitele civilizației vestului.
Analizând discursul lor, cărți, articole sau prezențe mediatice, vei constata că au o
abilitate-fluentă pentru a rămâne dobitoci anti-știință. Poți avea senzația că vezi un fel de fosile
medievale, bigote și anti-raționale în esența lor, un fel de neanderthalieni cu ciomege de piatră,
pe care este scrijelită câte o cruce. Falia-structurală între elitele vestului și cele ale
mărginimii-estice subliniază bine diferențele de mentalitate, retardul de multe secole în privința
percepției asupra marilor subiecte. Este interesant că deși trăim în era informației, a accesului
instantaneu la o uriașă bază de cunoaștere, totuși paradigmele de interpretare pot să fie atât de
compromise prin morbul medieval anti-rațional atât de persistent în zonele europene rămase
ante-renascentiste, pre-iluministe și non-umaniste.

Este interesant că în urmă cu un secol, pe vremea lui Racoviță și Antipa, din câte pare exista
o mult mai bună conectare a elitei de pe aici la civilizația vestului, la perceperea subiectelor de
esență, chiar dacă și pe acele vremuri exista un decalaj substanțial (spre exemplu penibilul
lamarckism al lui Racoviță, deja mult după Darwin). Acum, în loc ca decalajul să se diminueze,
el a crescut incredibil de mult. Prăpastie. Elitele intelectuale ar avea rol să creeze lumina; dar
când ele sunt atât de stinse, nătângi, retardate în fel și chip, ce te poți aștepta de la ele? Unii
dintre ei poartă papion și au o fluență verbală demnă de toată admirația, un lexic dezvoltat
șamd, dar dacă îi urmărești îndeajuns vei avea surpriza să vezi că de facto ai de a face cu niște
moime pre-științifice, niște anti-raționali plini de toate felurile de idioțenii mistice și superstiții
demne de omul-cavernelor.

Om stilat, îmbrăcat în cămașă de mătase, acest tip de gigolo al cuvintelor are o bună
capacitate de a epata, de a face pe deșteptul, în timp ce putregaiul este exact la baza
manifestărilor lui intelectuale; „ce darwinism, ce evoluție, nu ești serios, domnule!”, zice puțin
scârbit, a priori convins de dreptatea lui și greșeala tuturor oamenilor de știință biologi, geologi,
paleontologi, geneticieni, embriologi șamd; finuț cum poate, gigoloul-cuvintelor dă un cap în
gură științei, să se învețe odată să nu mai contrazică scrierile păstorilor din epoca bronzului
care habar nu aveau unde dispare seara Soarele. Este o victorie a formelor fără conținut, a
carcasei asupra esențelor, o negare și o violare fără reținere a gândirii umane raționale. Vezi
niște manifestări liceene, pleșuve, palere, patapieviciene… unele dintre ele chiar interesante,
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dar purtând stigma unei profunde anti-raționalități; este cumva incredibil că în secol 21 zona
asta are o elită intelectuală atât de anti-științifică, anti-evoluționistă, un bigotism de zile mari.
Poate că e de înțeles, dacă vezi că ieșind din bezna înghețată a național-comunismului, ai în
față reflectoarele care te fac să te întorci înapoi și mai adânc în întunecimea jilavă a grotelor.

Autor: Peter Lengyel

2/2

