ªtiinþa autistã
„Eu nu cred cã se poate spera cã cibernetica va furniza ea singurã,
într-un viitor mai mult sau mai puþin apropiat, soluþia triplei enigme a
vieþii, a conºtiinþei ºi a gândirii.”
Louis de Broglie

Douã sunt cezurile epistemice cu consecinþe încã
neevaluate: desprinderea Economiei de Filozofie ºi
izgonirea Metafizicii din cetatea cunoaºterii. Nu încape
îndoialã asupra cauzei. Raþionalizarea ºi secularizarea
iluministã au constituit amestecul detonant pentru
împerecherea conceptualizãrilor heterodoxe. Cumva brutal, dar cu metodã s-a diluat funcþia combinatorie a naturii
pentru a se forþa autoreferenþialitatea creativã. De la
relaþionarea extrovertitã la relativismul introvertit a
însemnat calea decãderii din completitudine ºi universalism în fragmentarism ºi excepþionalism. Pe acest traseu
s-au nãscut savanþii care nu pot comunica între ei ºi
experimentele care se explicã doar pe ele însele.
Aºa s-a ajuns ca un finanþist sã se mire cã existã ºi
supracontexte în afarã de determinismul mecanismelor de
transmisie, un contabil sã fie fascinat de câtã libertate poate
sã dispunã apelând la epistemologie dincolo de
normativitatea scleroticã a contului, un statistician sã-ºi
declame fericirea când a pãtruns în universul viu al
macroeconomiei, un informatician sã explodeze de încântare
încãrcându-ºi feedback-urile ca proces de învãþare º.a.m.d.
Modelul ºtiinþelor suficiente sieºi este ilustrarea
absolutã a sfidãrii naturii, singura suficientã sieºi prin
complementaritatea funcþionalã ºi toleranþa diversitãþii.
Economia, rupând textura ideaticã cu Filosofia, a renunþat
la justificarea în context a funcþiilor ei ºi a jucat totul pe
cartea randamentului. Problemele au fost reformulate în
reperele stricte ale raþionalizãrii de tip ceteris paribus, iar
soluþiile au devenit abundente atât tip cât mizau
eminamente pe externalitãþi. Soluþiile nu costau mai nimic
economia când creditorul absolut era situat dincolo ºi
dincoace de raþionalizare.
Simpla organizare raþionalã a conþinuturilor cunoaºterii,
mai ales fragmentare, creeazã iluzia atingerii pattern-ului
de ºtiinþã. Persistenþa în aceastã iluzie, reconfortantã pentru
cã eliminã dependenþele reflexive ºi legitimeazã autarhia
gândirii, a obligat – constatãm – arhitectul sã deseneze
doar cãrãmida, aceasta fiind acreditatã magic cu funcþia de
a proiecta clãdirea. Cunoaºterea ºi ªtiinþa au devenit bãnci
de depozit. Investiþia în sintezã, unificare, reconstrucþie,
ca ºi în relevaþie, perspectivã, complexitate, preeminenþa
sistemelor deschise ºi cu autoorganizare s-a blocat sau a
devenit derizorie. În absenþa acestei operaþii, Economia
rãmâne cel mult o Sylva Sylvarum baconianã.

Ruptura de Filosofie a însemnat pentru Economie mai
puþinã îndoialã asupra scopurilor, dar ºi tot mai puþinã
înþelegere asupra consecinþelor atingerii lor. Cauza ultimã
a înlocuit cauza primarã. De la trebuinþele domestice care
definesc omul s-a trecut exclusiv la multiplicarea artificialã
a nevoilor care dezumanizeazã lumea. Abundenþa ca standard al performanþei a fãcut din economie scopul perfect,
iar din om mijlocul consumabil. Raþionalizarea, pentru a fi
deplinã, nu are nevoie de sentimente, dupã cum eficienþa
ca genã a economiei nu este compatibilã cu echitatea
socialã. Economia ºi-a câºtigat dreptul în cetatea ºtiinþelor
autoreferenþiale, dar umanizarea a pierdut o ºansã de a-ºi
pãstra virtutea naturalã a opþiunilor.
În timp ce Economia fãrã compania Filosofiei a vrut
sã demonstreze cã poate totul, inclusiv sã se dispenseze
de om, Filosofia fãrã Metafizicã a ambiþionat sã sondeze
lumea pe fragmente pierzând perspectiva ºi blocând
explicaþia. Excomunicarea Metafizicii, ca reflex al
triumfului raþiunii, a transformat Filosofia în gramaticã
extensivã, când nu i-a permis sã fie o retoricã lejerã.
Despãrþirea de Metafizicã a însemnat pentru Filozofie
izgonirea dintre nemuritori. Economia fãrã Filozofie a
renunþat la om, Filosofia fãrã Metafizicã s-a despãrþit de
viaþã. Una a devenit o ºtiinþã a mortificãrii, iar cealaltã a
ajuns un ritual al deshumãrii.
Sacrificial, Economia s-a îngropat în piaþã, iar Filosofia
ºi-a stins aura înþelepciunii. Ambele au cãzut pradã
raþionalizãrii. Economia s-a învins pe sine monetizând
sentimentele, Filosofia ºi-a rãtãcit vocaþia în labirintul
textului. Specialistul în marketing se închinã fãrã dileme
la cererea abstractã, cel în management crede orbeºte (ºi nu
cerceteazã!) funcþia de producþie. Filosoful ºi-a spart
oglinda în mii de cioburi.
Semnele revenirii la condiþia naturalã sunt plãpânde.
Economia persistã în formalizare, iar Filosofia se izoleazã
în cuvinte. Recãsãtoria lor în aceastã stare ar fi cu adevãrat
un eºec. Pentru a avea speranþe de fertilitate doar
împreunarea Economiei cu Filosofia renãscutã ca
Metafizicã este soluþia. Cunoºtinþele particulare ale
fragmentelor de ªtiinþã Economicã trebuie integrate în
adevãrata Economie pentru a putea avea viziunea corectã,
pentru cã ar fi completã, asupra naturii sociale a Economiei.
Adicã o expresie raþionalã a unei necesitãþi acþionale,
legitimatã de o teorie antropicã în esenþã.
Marin Dinu
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