Homo oeconomicus
„Datoritã lor, banii produc ºi mai mulþi bani,
puterea produce ºi mai multã putere,
iar cuvântul produce ºi mai multe cuvinte.”
Leszek Kolakovski

Originarea Economiei Politice în proiectul raþionalist
i-a adus cel puþin douã inadecvãri: una faþã de specificitatea
naturii umane ºi alta faþã de mobilul creativitãþii.
În prima situaþie ºi-a aplatizat capacitatea de explicaþie
refuzând diversitatea, iar în a doua s-a izolat în regula
cantitativismului.
Activitatea economicã este apanajul tipului uman
exclusiv raþional, iar rezultatele se valideazã numai
randamental. Unidimensionalizarea actorilor – clone ale
ipoteticului homo oeconomicus – alãturi de încãrcarea
progresului cu funcþia-obiectiv a maximizãrii avuþiei a fãcut
din ªtiinþa Economicã un corpus de asumpþii care mereu a
trebuit schimbat sub presiunea utilitãþii în context. Cauza:
idealismul antropic ºi raritatea performanþei. În fapt, cauza
þine de inexistenþa lui homo oeconomicus ºi
imposibilitatea regularizãrii câºtigului.
Economia Politicã a apãrut ca reþetã a unui univers
populat cu închipuiri ºi destinat sã genereze iluzii.
Moda secolului al XVIII-lea de a seculariza totul a oferit
suportul referenþial pe care probabilul a putut fi taxat drept
certitudine: mâna invizibilã. Desacralizarea a scuzat
mijloacele în aceastã privinþã; pentru a se avea totul
înseamnã sã se operaþionalizeze iraþionalul. Evident cã
din locul fãcãtorului de ordine trebuia sã fie scos
sentimentul pentru a fi instalat ceva nãscocit de raþiune.
ªtiinþa Economicã avea de acum temeiul propriului
adevãr pentru a-ºi legitima regula randamentului.
Piaþa a declanºat cruciada modernizãrii – mai întâi sub
forma industrialismului – sacrificând progresiv natura ºi
nevalorizând programatic forþa de muncã. Piaþa este natura
lui homo oeconomicus care consumã natura umanã, ca ºi
natura în general. Idealul volatilizeazã realul. Perfecþiunea
nu cunoaºte rest. Regularizarea eliminã diversitatea.
Performanþa randamentalã impune standardizare. Progresul
nu poate avea limite logice…
Proiecþia asupra realitãþii a acestei viziuni preformate a
fãcut din economie un El Dorado în care îmbogãþirea þine
loc de mântuire. Credinþa ofertantã a avuþiei a lustruit
ritualul perpetuãrii sacrificiului: dreptul de a alege, inclusiv

condiþia umanã. Sub acest blindaj modernist economia a
devenit cel mai accesibil mecanism de produs putere. S-a
generalizat jocul perfect. Avuþia este suma pozitivã.
Concurenþa pentru avuþie are consistenþã democraticã ºi
motivaþie misticã. Regula este concurenþa, excepþia este
câºtigul. Puterea absolutã este secularizatã. Devine relativã.
Avuþia manipuleazã prin centrifugare democraþia. Puterea
se dovedeºte o forþã centripeticã a avuþiei. Elitele se
legitimeazã cu egalitatea de ºanse, masele exercitã dreptul
la diversitate.
ªtiinþa Economicã simplificã traseul succesului. Þinta
esenþialã este încãrcatã cu sensurile oricãrei alte þinte.
Cucerirea naturii a fost metoda primarã. Cucerirea oamenilor
a fost scopul implicit. Nici nu era relevant pentru Economie
sã menþioneze scopul implicit. Raþionalizarea i-a permis
sã vorbeascã doar de resurse. Controlul resurselor a devenit
tema raþionalã absolutã a Economiei.
Lovitura epistemicã smithianã a fixat funcþia exclusivã
a Economiei. Avuþia este þinta unicã. Reuºita s-a datorat
metodei tãierii nodului gordian. Complicaþia de a desface
ghemul a fost evitatã. Resursã de avuþie este ºi natura
umanã. Indivizii ca resurse umane intrã în reþeta raþionalã
a avuþiei.
ªtiinþa Economicã s-a obiectivat perfect. Rezolvã doar
probleme de control al resurselor. Pentru Economie nu
mai existã principiul antropic. Scopul se confundã cu
cauza. Avuþia este putere purã. Homo oeconomicus nu
are suflet.
Emulsia obiectivelor în conceptul de avuþie este un
produs al Iluminismului. Economia a devenit un mecanism
perfect. Incertitudinea þine doar de cantitate. Perspectiva
obiectualã asupra resurselor rezolvã constrângerile raritãþii.
Resursa umanã sparge cercurile vicioase ale naturii.
Sinteticul ia locul naturalului, artificialul dilueazã viul.
Gândirea artificialã îºi creeazã lumea virtualã. Limitele
puterii disimulate în avuþie – rezultatul controlului asupra
resurselor indistincte – se estompeazã. Raþiunea eliminã
Sentimentul.
Puterea se explicã pe sine ca origine a Universului.
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