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Predgovor

Ko pomislimo na pandemijo, si pogosto predstavljamo smrto-
nosne nalezljive bolezni (kot so kuga, španska gripa, aids ali zdajšnji 
covid-19), ki se hitro širijo po državah in povzročajo nepredstavljivo 
trpljenje ljudi. Zahod trenutno trpi zaradi takšne uničujoče pandemije, 
kolektivne bolezni, ki hromi sposobnost razumnega razmišljanja ljudi. 
V nasprotju z drugimi pandemijami, za katere so krivi biološki patoge-
ni, je v tem primeru krivec sestavljen iz zbirke slabih idej, ki so se rodile 
v univerzitetnih kampusih in uničujejo naše zgradbe razuma, svobode 
in dostojanstva posameznika. Ta knjiga opredeljuje te idejne patogene, 
obravnava njihovo širjenje z univerz na vsa področja življenja, vključ-
no s politiko, gospodarstvom in popularno kulturo, ter ponuja načine, 
kako se cepiti pred njihovimi uničujočimi učinki.

V prvem poglavju na kratko opišem dejavnike, ki so privedli do tega, 
da sem postal goreč borec proti tem uničujočim idejam, vključno z mojo 
izkušnjo dveh velikih vojn, ki sem ju doživel: libanonske državljanske 
vojne (kot otrok) in vojne proti razumu (kot profesor v zadnjih 25 letih), 
predstavim pa tudi svoje življenjske ideale iskanja svobode in resnice. V 
drugem poglavju raziskujem napetost med mišljenjem in čutenjem ter 
napetost med zavzemanjem za resnico in minimiziranjem prizadetosti 
čustev. Trdim, da je napačno ustvarjati lažno napetost med našo sposob-
nostjo razmišljanja in našimi čustvi. Smo tako misleča kot čuteča bitja. 
Težava nastane, ko v danih okoliščinah uporabimo napačen sistem (de-
nimo tako, da se v primeru, ki zahteva razum, pustimo voditi čustvom ali 
obratno). To podprem z več sodobnimi primeri, vključno s histeričnimi 
čustvenimi odzivi na izvolitev Donalda Trumpa za predsednika ZDA in 
imenovanje Bretta Kavanaugha za člana Vrhovnega sodišča ZDA. V tre-
tjem poglavju trdim, da so nesporne prvine resnično razsvetljene družbe 
svoboda govora, znanstvena metoda, intelektualna raznolikost in meri-
tokratski etos, ne pa privrženost ideologiji raznolikosti, vključenosti in 
enakosti (DIE – iz angl. Diversity, Inclusion, Equity). Pravična družba 
svojim članom zagotavlja enakost možnosti, ne pa enakost izidov, kot 
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6 Zajedavski um

to narekujejo razglasi DIE. Četrto poglavje obravnava več protiznan-
stvenih, protirazumskih in neliberalnih idejnih patogenov, vključno s 
postmodernizmom ter radikalnim feminizmom in transspolnim akti-
vizmom, ki imata korenine v zelo histerični obliki biofobije (strahu pred 
biologijo). Ti idejni patogeni uničujejo naše razumevanje resničnosti in 
zdravega razuma, saj zagovarjajo stališča, kot so: tudi nevidna umetnost 
je oblika umetnosti, vse razlike med spoloma so posledica družbenega 
konstrukta in nekatere ženske imajo dvajsetcentimetrske penise. Peto 
poglavje obravnava, kako je miselnost borcev za družbeno pravičnost 
privedla do vzpona univerz, ki dajejo zmanjševanju prizadetih čustev 
prednost pred iskanjem resnice (nadaljevanje teme iz drugega poglavja), 
olimpijade zatiranja (intersekcionalnost), kolektivnega Münchausna in 
homeostaze viktimologije (žrtev sem, torej sem) ter pobožnega samo-
obtoževanja na oltarju progresivizma. Po tem pogledu, ki ga izkrivljata 
ogorčenje in užaljenost, je svet binaren: ali si plemenita žrtev (tudi če 
si jo moraš izmisliti) ali pa gnusen skrajnež (tudi če to nikoli nisi bil). 
Izberi stran. Šesto poglavje obravnava zajedavski sindrom noja (OPS – 
angl. Ostrich Parasitic Syndrome), bolezen motenega mišljenja, katere 
značilnost je, da ljudi oropa sposobnosti prepoznavanja resnic, ki so tako 
očitne kot obstoj sonca. Zanikanje znanosti je ena od manifestacij OPS, 
vendar obstajajo še mnoge druge. Osebe z OPS uporabljajo širok razpon 
strategij, da bi se zaščitile pred resničnostjo. Ena od teh strategij je upo-
raba šestih stopenj lažne vzročnosti, kjer se nešteto težav napačno pripi-
suje najljubšemu krivcu (na primer: »podnebne spremembe povzročajo 
terorizem«). Proučujem, kako osebe, ki trpijo zaradi OPS, zavzemajo im-
becilna in včasih samomorilska stališča glede civilizacijsko pomembnih 
vprašanj, kot so temeljni vzroki svetovnega terorizma, prednosti odprtih 
meja, navidezna skladnost med šeriatskim pravom in Ustavo Združenih 
držav Amerike ter domnevni rasizem pri psihološkem profiliranju. Zgolj 
dokumentiranje pandemije motenega mišljenja, ne da bi ljudem ponudi-
li možnost, da se cepijo proti tem idejnim patogenom, ne zadošča. Zato v 
sedmem poglavju, medtem ko opozarjam bralce na različne oblike lažne 
globokoumnosti, ki se izdaja za resnico, proučujem, kako iskati resnico 
z vztrajnim in skrbnim vzpostavljanjem nomoloških mrež kumulativnih 
dokazov. In končno, v zadnjem poglavju, predstavim razloge, zakaj ljudje 
ostajajo pasivni opazovalci v bitki idej, in predlagam način ukrepanja, 
da obrnemo ta tok. Ne podcenjujte moči svojega glasu. Seizmične spre-
membe se začnejo kot majhni tresljaji. Vključite se v boj za razum ter 
svobodo mišljenja in govora. Vaš glas je pomemben. Uporabite ga. 

ZAJEDAVSKI UM_prelom_dodelava_11.2.2022.indd   6 15/03/2022   10:33



7Predgovor

V svojem nepopustljivem boju proti idejnim patogenom, ki jih širijo 
borci za družbeno pravičnost, se redno soočam z izzivi. Kritike imajo 
navadno eno od dveh sorodnih oblik: 1) »Profesor Saad, ali ne napihu-
jete problema? Navsezadnje so borci za družbeno pravičnost v večini 
univerzitetnih kampusov v manjšini.« 2) »Dr. Saad, zakaj se ne posve-
tite pomembnejšim problemom? Nehajte se tako obsedeno ukvarjati 
s peščico pozornosti željnih kvazi prebojnikov. Svoj čas bi lahko bolje 
namenili za kaj drugega. Razpravljajte o znanosti. Poučite nas o svojih 
področjih znanstvenega raziskovanja.« Dovolite, da se lotim vsakega 
od teh stališč v upanju, da bodo morda moji odgovori vsaj nekaj ljudi, 
ki samo opazujejo s strani, prepričali, da se vključijo v bitko idej. Enaj-
stega septembra 2001 je 19 moških, oboroženih zgolj z verskim fana-
tizmom in ideološko nestrpnostjo, ubilo skoraj 3000 ljudi in za vedno 
spremenilo podobo New Yorka, če že ne tudi našega skupnega občutka 
varnosti. Razdejanje, ki ga povzročijo motivirani teroristi, lahko moč-
no presega njihovo število. Podobno so borci za družbeno pravičnost 
in ljudje njihove baže intelektualni teroristi in lahko opustošijo razum 
in naše javno življenje ter omejijo pripravljenost ljudi, da se svobodno 
izražajo in razmišljajo, ne da bi kdaj predstavljali večino.

Šestega aprila 2019 sem na svojih družbenih omrežjih objavil nasle-
dnje sporočilo:

Nekateri ljudje so resnično nepopravljivo nevedni. Objavljajo ko-
mentarje, v katerih me napadajo, ker kritiziram miselnost SJW [borca 
za družbeno pravičnost – angl. social justice warrior], namesto da bi se 
ukvarjal z domnevno »pomembnimi« zadevami. Da, kajti to, da zbirka 
idejnih patogenov na način, ki je podoben religiozni praznoverni do-
gmi, popolnoma prevzame nadzor nad mislimi in dušami milijonov 
ljudi v akademskem svetu, vladi, podjetjih, medijih in splošni družbi, 
je »nepomembno«. To, da otroke v osnovnih šolah učijo protiznan-
stvene in protirazumske nesmisle, je »nepomembno«. To, da vlade in 
univerze vsiljujejo politike, ki so protietične do individualnega dosto-
janstva in meritokratskega etosa, je »nepomembno«. NIČ ni pomemb-
nejše od boja za svobodo govora, svobodo vesti ter zavezanost znano-
sti, razumu in logiki namesto kvazireligioznim dogmam. Tisti, ki niso 
sposobni videti širše slike, so sokrivi za ohranjanje trenutnega duha 
norosti. Dejstvo, da v boju proti sovražnikom razuma včasih upora-
bljam satiro, sarkazem in humor, naj vas ne zavede od razumevanja, 
kako resen je ta boj.1
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8 Zajedavski um

Ta knjiga govori o tem boju.
S tem povezana kritika, ki sem je pogosto deležen, je izrazita oblika 

izmikanja z odgovarjanjem na vprašanje s protivprašanjem. Ljudje pri-
čakujejo, da bi moral svoj gnev in kritični pogled v enaki meri usmeriti 
na desnico kot na levico. Prebivam v akademskem svetu. To je ekosis-
tem, v katerem že več desetletij, vsekakor pa ves čas moje poklicne ka-
riere prevladuje levičarsko razmišljanje. Idejni patogeni, ki jih obrav-
navam v tej knjigi, izvirajo večinoma, če ne v celoti, od levičarskih 
akademikov. Postmodernizma, radikalnega feminizma, kulturnega 
relativizma, identitetne politike in ostalih akademskih nesmislov niso 
razvili in razširili desničarski fanatiki. Skrajna oblika spolne selekcije, 
znana kot pobegla selekcija, je evolucijski mehanizem, ki pojasnjuje, 
kako živali razvijejo močno pretirane značilnosti (kot je denimo pavji 
rep).2 Trdim, da so številni idejni patogeni, ki jih obravnava ta knjiga, 
izrazi določene oblike pobegle selekcije norosti, ki so jo spočeli levičar-
ski profesorji. Kaže se čedalje večji ideološki pritisk, da je treba izumiti 
še hujše odklone od razuma kot znamenje posameznikove progresiv-
ne čistosti. Kot evolucijski vedenjski znanstvenik enako rad kritiziram 
republikanske politike, ki se odločijo »zavrniti« evolucijo, kot demo-
krate, ki zavračajo nekatere njene posledice. Moja osredotočenost na 
levico je zgolj odraz dejstva, da njena inteligenca oblikuje akademsko 
kulturo in posledične učinke, ki se nato prenašajo na preostalo družbo. 
Ni mi treba z enako vnemo kritizirati obeh strani političnega spektra v 
zmotni želji, da bi bil videti nepristranski. To bi bilo podobno, kot če bi 
ginekološkega onkologa, specializiranega za raka materničnega vratu, 
vprašali, zakaj se tako strogo osredotoča na ženske. Dajte no, doktor, 
ne bodite tak seksist. Prosim, bodite nepristranski in zdravite tudi moške 
z rakom materničnega vratu. (Pravzaprav je to zdaj možno, saj imajo 
maternični vrat tudi transspolni moški.) Moj cilj je braniti resnico, da-
nes pa so patogene ideje levice tiste, ki nas vodijo v brezno brezdanje 
teme nerazumja.

Drugi izraz izmikanja s protivprašanjem se pokaže, ko mi ljudje oči-
tajo, da se ne osredotočam na njihove prednostne teme. »Že, že, ampak 
kaj pa Izrael, profesor Saad? Zakaj ne kritizirate njihove politike? Kaj pa 
Trumpovo stališče do podnebnih sprememb, profesor Saad? Ste zani-
kovalec podnebnih sprememb? Če vas tako skrbi stanje našega izobra-
ževalnega sistema, zakaj ne napadete Trumpove ministrice za izobra-
ževanje Betsy DeVos?« To je enako logično, kot če bi dermatologinjo 
spraševali, zakaj svoj čas namenja zdravljenju melanoma. Že, že, gospa 
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9Predgovor

doktorica, ampak kaj pa otroška levkemija? Zakaj ste v svoji klinični pra-
ksi tako hinavski? Nikoli ne operirate pretrganih Ahilovih tetiv. Zakaj se 
tako obsedeno osredotočate na bolezenska stanja, povezana s kožo? Po-
navljam, da se borim proti posebnemu razredu miselnih virusov. To 
ne pomeni, da bi se moral z enako vnemo lotevati vseh vprašanj pod 
soncem. To me spominja na kreacioniste, ki razglašajo, da bi morali, v 
duhu pravičnosti, srednješolce učiti o evoluciji in inteligentnem načrtu 
kot konkurenčnih teorijah. Intelektualna doslednost ne zahteva, da kri-
tiziram celotno vesolje idiotskih idej. Sem parazitolog človeškega uma, 
ki si prizadeva cepiti ljudi proti razredu razdiralnih idej, ki uničujejo 
našo sposobnost razumnega razmišljanja.

Upam, da bo bralce ob branju te knjige prevzel obnovljen občutek 
optimizma. Morda smo res padli v brezno neskončne norosti, vendar 
še ni prepozno, da se oprimemo vrvi razuma in se potegnemo nazaj na 
svetlo logike, znanosti in zdrave pameti.

Hvala, ker ste se podali na to potovanje. Resnica bo zmagala.
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PRVO POGLAVJE

Od državljanske vojne do bitke idej

Pogosto me sprašujejo, zakaj sem kot akademik brez dlake na jezi-
ku in sem se pripravljen spoprijeti s kočljivimi in težkimi vpraša-
nji, ki daleč presegajo področja mojega znanstvenega zanimanja. 

Glede na dušečo politično korektnost, ki vlada v akademskem svetu, 
bi bilo s kariernega stališča priporočljivo, da bi kot profesor pregovor-
no »ostajal na svojem pasu«. Zakaj se torej večkrat izpostavljam? Kot 
pri večini človeških pojavov je odgovor v edinstveni kombinaciji moje 
osebnosti (genov) in moje osebne zgodovine (okolja). Na osebni ravni 
sem svobodomiseln človek, ki je alergičen na skupinsko razmišljanje 
podrejanja večinskemu mnenju v zameno za sprejetost in varnost. Ide-
ala, ki vodita moje življenje, sta svoboda in resnica, in vsak napad na ta 
ideala zame predstavlja eksistencialno grožnjo vsemu, kar mi je drago. 
Sem pa tudi rezultat svoje edinstvene življenjske poti, ki sta jo izobliko-
vali dve vojni. Le malo ljudi v življenju izkusi vojne grozote, a jaz sem 
se soočil kar z dvema velikima vojnama: libanonsko državljansko vojno 
ter vojno proti razumu, znanosti in logiki, ki se je razplamtela na Za-
hodu, zlasti v severnoameriških univerzitetnih kampusih. Libanonska 
vojna me je že zgodaj naučila, kako grda sta plemenskost in religiozna 
dogmatičnost. Verjetno je botrovala mojemu poznejšemu zaničevanju 
identitetne politike, saj sem odraščal v ekosistemu, kjer je bila skupina, 
ki si ji pripadal, pomembnejša od tvoje individualnosti. S tem v mislih 
se vrnimo v mojo domovino na Bližnjem vzhodu.

Odraščanje v Libanonu

Rodil sem se leta 1964 v Bejrutu v Libanonu in prvih 11 let svoje-
ga življenja preživel v tem »Parizu Bližnjega vzhoda«. Moja družina je 
bila del čedalje manjše judovske skupnosti, ki je neomajno vztrajala v 
Libanonu kljub vse več znakom, da libanonske Jude čaka mračna pri-
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hodnost. Moj oče je imel devet sester in brata, moja mati pa šest sester, 
in vsi, razen ene tete po očetovi strani, so emigrirali iz Libanona že 
veliko pred izbruhom državljanske vojne leta 1975. Moja stara starša po 
materini strani sta umrla pred mojim rojstvom, stara starša po očetovi 
strani pa sta okoli leta 1970 odšla v Izrael. Podoben vzorec priseljevanja 
se je pojavil tudi v moji ožji družini. Imam dva brata in sestro, ki so vsi 
veliko starejši od mene (najbližji po starosti je deset let starejši). Moj 
najstarejši brat se je poročil s kristjanko palestinskega rodu in leta 1974 
sta se priselila v Montreal v Kanadi. Tudi moja sestra se je pred izbru-
hom državljanske vojne preselila v Montreal, da bi nadaljevala študij in 
se izognila grozečim nevarnostim. Nazadnje je bil še moj drugi brat, ki 
je bil večkrat okronan za libanonskega prvaka v judu, prisiljen zapustiti 
domovino zaradi zloveščih namigov, da bi se moral upokojiti (ker ni 
bilo primerno, da bi Jud večkrat zmagal v borilnem športu). Upošteval 
je ta »nasvet« in se okoli leta 1973 preselil v Pariz v Franciji, kjer je 
nadaljeval študij in kariero v judu. Neverjetna ironija je, da je potem 
na olimpijskih igrah v Montrealu leta 1976 zastopal Libanon. Judovski 
judoist, ki v Libanonu le nekaj let prej ni bil več dobrodošel, je bil torej 
»sprejet«, ko je to ustrezalo tamkajšnjim oblastem. 

Odraščanje judovskega fanta v Libanonu je imelo svoje eksistenci-
alne izzive. Živo se spominjam smrti egiptovskega predsednika Gama-
la Abdela Naserja leta 1970, nekaj tednov pred mojim šestim rojstnim 
dnem. Naser je zaradi svojega panarabizma (ideje o združitvi arabske-
ga sveta) postal junak v regiji, in kot se pogosto zgodi na Bližnjem 
vzhodu, se je na tisoče ljudi podalo na ulice, da bi javno objokovali 
njegovo smrt. Zakaj bi tak dogodek ustvaril epizodni spomin petlet- 
nega de čka? Ko se je besna procesija prebijala po naši ulici (ki se je 
imenovala Rue de l'Armée ali Vojaška ulica) in sem se skrival ob na-
šem balkonu, je grozljivo skandiranje »Smrt Judom« pustilo na meni 
neizbrisen pečat. Vidite, celo v »naprednem, modernem in pluralistič-
nem« Libanonu je bilo endemično sovraštvo do Judov vedno pripra-
vljeno dvigniti svojo grdo glavo. Za vse nesreče na Bližnjem vzhodu 
je nazadnje kriv diabolični Jud. Danes je deževalo. Krivi so Judje. Go-
spodarstvo je šibko. Krivi so Judje. Turizem je v zatonu. Krivi so Judje. 
Staknili ste prebavne motnje. Krivi so Judje. Kristjani in muslimani 
v Libanonu se ne razumejo. Uganili ste, krivi so Judje. V nasprotju 
s sedanjimi poskusi revizije zgodovine izvira ta eksistencialni prezir 
do Judov iz časa vsaj 1400 let pred ustanovitvijo sodobnega Izraela. 
Še vedno se spomnim, kako sem leta 1973 na jom kipur (dan spra-
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