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Propensiunea criticã este o caracteristicã a societãþilor
blocate în schimbare. Proiectele emergente neduse pânã la
capãt exhibã percepþia neputinþei. Flagelarea criticã nu
duce însã la atitudinea pragmaticã faþã de schimbare: ea
perpetueazã dezinteresul faþã de concret producând tirade
critice, uneori în exces. Critica este, astfel, expresia
aºteptatã a unei existenþe nevrotice care se hrãneºte cu
gândire emoþionalã.

Societãþile care nu au dus vreodatã un proiect de
schimbare la capãt, sau nu l-au finalizat într-un orizont de
timp cu semnificaþie pentru una sau douã generaþii, ocolesc
abordãrile raþionale. Instrumentele adecvate gândirii
raþionale sunt lãsate la periferia opþiunilor. De altfel, ieºirea
din cercul vicios al perspectivei emoþionale în viaþa societãþii
nu constituie în aceastã situaþie o preferinþã publicã.

Nu avem, cel puþin în ceea ce ne priveºte pe noi, românii,
un exemplu edificator de proiect croit cu ingredientele
gândirii raþionale ºi urmat consecvent ºi coerent în întreaga
noastrã istorie. Aceastã constatare pare o blasfemie, nãscutã
tot de gândirea emoþionalã, al cãrei produs de excepþie îl
constituie autoflagelarea criticã. Dar, din pãcate, nu este
decât purul adevãr spus în contra predispoziþiei de a-l pãstra
în uitare.

Ilustrarea naturii critice dã o probã spectaculoasã în
acuzarea învãþãmântului superior de mediocritate. Cã este
o constatare criticã pare concordant cu portretul
dintotdeauna al românului. Dar semnificaþia este ºi mai
profundã când þine direct de exerciþiul, devenit natural, al
gândirii emoþionale româneºti, în episodul sãu politic.

Teritoriu ocolit de raþional, politica la români a ajuns

Mediocritatea criticã

„Cuvintele pe care Goethe îl pune pe diavol sã le spunã sunt lipsite de echivoc:
«Da, scuipã pe ªtiinþã ºi Raþiune,

Pe nalta forþã-a omeneºtii minþi […]
ªi-al meu, fãrã condiþii, ai sã fii»

Doamnelor ºi domnilor,
sper cã nu mã veþi condamna dacã de data aceasta

îi voi lãsa chiar diavolului ultimul cuvânt.”
Karl R. Popper

în faza sa în care mediocritatea are ambiþii demiurgice: din
nimic vrea deodatã totul. ªi chiar strãpungerea haosului
emoþional, instalarea în ordinea raþionalului, lustruitã în
altã parte, evident. Politica emoþionalã (pânã la lacrimi!)
cere performanþã raþionalã de la un învãþãmânt care nu s-a
eliberat definitiv de nãzdrãvãniile demiurgiei de partid.
Lãsat în bãlãriile capacitãþii vârcolace de gestionare a
resurselor, ca pendant al vocaþiei antisistem raþional de
care se face vinovatã clasa politicã, învãþãmântul românesc
este obligat sã-ºi defineascã viitorul admirând icoane
fãcãtoare de minuni. Doar cã formula propusã este destinatã
audienþei ºi atât.

Se ºtie – de la marii învãþaþi – cã minunile au explicaþii,
numai cã explicaþiile sunt supranaturale. Minunea ca sã se
producã – ºi nu cred cã este cineva raþional care sã nu vrea
sã se producã – are nevoie de ambientul raþional, de
înclinaþia realã a clasei politice de a calcula corect ponderea
din PIB pusã la dispoziþia învãþãmântului. Cum s-ar spune,
sã avem pe ce sã atârnãm ºi noi icoanele fãcãtoare de minuni,
sã le punem în contextul specific aºteptãrilor raþionale, sã
împãmântenim ºi aici ritualul gândirii raþionale, pe
plafonul înalt al investiþiilor inteligente.

Pentru a produce minunile gândirii, învãþãmântul su-
perior românesc nu trebuie analizat cu gândirea emoþionalã
a mediocritãþii critice, ci tratat pragmatic ca proces
investiþional croit dupã regulile eficienþei. Altminteri decât
ca afacere exclusivã în profitul þãrii, învãþãmântul rãmâne
o contraperformanþã intuitiv ocolitã de spiritele critice
pentru care mediocritatea le este suficientã dintotdeauna
ºi-n vecii vechilor.

Marin Dinu
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