Ieºirea din Iluminism
„Pentru un observator superficial,
adevãrul ºtiinþific se aflã în afara oricãrei îndoieli.”
Henri Poincaré

Nevoia de sintezã pare sã fie presantã pentru intrarea în faza
postiluministã a cunoaºterii. Tendinþele clasice de dispersare ºi
integrare – aparent contrarii – au aliniat cunoaºterea, mai ales pe
cea ºtiinþificã, la semnificaþiile coagulante ale monadei, ca unitate a
diversitãþii. Prevalenþa unitãþii a avut sens raþional exclusiv. Doar
alterarea raþionalului intreprinsã de ideologie a aruncat în derizoriu
epistemic ºtiinþele sociale, bunãoarã. Fuga de ideologie a dus la
autonomizare excesivã a domeniilor ºi la izolare în instrumentalism,
aruncând ºtiinþele umane pe traseul rãtãcitor al mãsurãrii ºi calculului
obiectivant. În cazul în care nu au deraiat în criticism sau istoricism.
Aplicabilitatea tehnologicã, deºi a forþat specializarea, a generat
contexte intercomunicaþionale, ca traseu de limitare a autosuficienþei
deterministe. Tentaþia diversitãþii ºi poziþionarea preeminentã a
fragmentarului în ºtiinþele naturii, tocmai pentru cã a rãmas în
repere raþionale, s-a epuizat în regãsirea simetriei universurilor.
Natura fizicã este cea care a raþionalizat paradoxul dintre
profunzimea din ce în ce mai îngustã ºi orizontul din ce în ce mai
larg în cunoaºtere. Revelaþia cuantei a luminat Universul ca întreg.
Extensia experienþei cunoaºterii lumii fizice la alte tipuri de realitãþi
nu s-a dovedit rodnicã. Interpretarea economiei în baza legilor
fizice pare cã este o temã academicã, în fond dovedindu-se un
exerciþiu de stil comparabil cu adaptarea ca standard de creativitate
minorã. Reformularea problemelor dintr-o realitate ce þine de natura
umanã în termenii cunoaºterii naturii fizice are cel mult valoare
ludicã, de fluidizare a intelectului ºi de relaxare a inducþiei. Ca ºi
când am concepe în versuri cu rimã problema corelaþiei dintre
creºterea productivitãþii ºi creºterea salariilor; ne impresioneazã
prin vibraþie, dar nu deschide vreo posibilitate de a vedea o altã
dimensiune sau cale de utilizare performantã a lucrurilor. Mixãrile
îndrãzneþe de realitãþi ºi metode de cunoaºtere nu diferã de efortul
în van specific încruciºãrii speciilor.
În loc sã ieºim din îngustimea fragmentului prin altoirea
metodelor ºtiinþifice între ele, mai normal este sã schimbãm
referenþialele sau sã lãrgim orizontul viziunii compatibile cu întregul.
Pentru rãspunsul nesatisfãcãtor dat câtimii, trebuie sã venim cu
replica dubitativã a metafizicii ca sã spargem cercul vicios al asumþiei.
Rezultatul detaliului raþional trebuie sã treacã proba ordinii generale
a metafizicii. O ºtiinþã, mai ales socialã, dã semne de maturizare nu
pentru cã pare sã-ºi fi clarificat o infrastructurã a noþiunilor, ci pentru

cã aceasta este concordantã cu o suprastructurã a conceptelor.
Cunoaºterea nu are sens decât ca metacunoaºtere.
În ºtiinþele economice, tarate de viziunea iluministã construitã în
jurul preceptului baconian „ºtiinþa este putere”, apelul la instrumente
din ºtiinþele exacte pare natural. Oricum, „naturaleþea” viziunii a deschis
o buclã deviantã în a randamentaliza socialul prin aumanizarea economicului. Iluminismul a pus ºtiinþele economice în situaþia tragicã de
a-ºi consuma subiectul. Starea intrã în coliziune cu semnificaþiile ideii
de progres. Natura umanã are în economia iluministã o cale implacabilã
spre apocalipsã. Economia s-a obiectualizat prin definiþie ºi are o
funcþie exclusiv materialã. Ea trateazã indistinct ºi agresiv natura în
ansamblul ei, inclusiv natura umanã. Economia croitã pe calapodul
iluminist identificã material atât individul, cât ºi societatea. Ea sacrificã
natura – inclusiv natura umanã – pentru preeminenþa materialistã.
Marea provocare a cercetãrii economice este adecvarea
metodelor la consistenþa umanã a obiectului ei pentru a avea ºansa
sã iasã din bucla materialistã în care a fost împinsã de Iluminism. În
primã fazã cercetãtorii economiºti trebuie sã se poziþioneze corect
pentru a putea sã se asigure, în sensul sã fie conºtienþi, de capcanele
relativizãrii cunoºtinþelor de pânã acum. Excesul de cunoºtinþe
despre „copac” ºi slaba relevanþã a acestora în raport cu regularitatea
naturalã a „pãdurii” indicã starea criticã. Repoziþionarea principalã,
de naturã metafizicã, înseamnã nu doar revoluþia în domeniul
resurselor prin renunþarea la externalizãri, cum sugereazã viziunea
privind societatea cunoaºterii ºi economia bazatã pe cunoºtinþe, ci
ºi repunerea umanului în centrul referenþialelor de testare a
performanþei ca funcþie a economiei.
Fizicalizarea economiei ºi golirea de conþinut a funcþiei sociale a
economiei dintr-o obsesie a cãii regale a randamentalismului
sãrãceºte condiþia acestei ºtiinþe sociale. Ieºirea din acest blocaj
înseamnã rechemarea la bara umanului a tuturor conceptelor
economiei construite pe tezele Iluminismului. ªi asta nu doar pentru
a reveni la funcþia socialã a economicului, ci ºi pentru a regândi
noþiunile ºi conceptele în armonie cu sensurile naturii umane ºi
pentru acordul ei vital, extrem de fin, cu natura în general. Adicã,
într-un fel esenþial, economia sã iasã din reducþiile raþionaliste de tip
mecanicist, ca ºi din deducþiile copiate ºi sã intre în faza adecvãrii la
completitudinea sistemelor vii cu autoreglare. Este vorba, pe scurt,
de întoarcerea acasã a economiei, în universul ºtiinþelor umane.
Marin Dinu
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