Dubla crizã
„Nu propun sã acceptãm cu înverºunare ideile noi doar pentru cã sunt noi,
dar ar trebui sã purtãm grija de a nu oprima o idee nouã
chiar dacã nu ni se pare foarte bunã.”
Karl R. Popper

Douã blocaje suportã gândirea economicã
postcomunistã: unul în conformismul ideologic ºi altul în
comoditatea specializãrii.
În prima situaþie este vorba de un reflex condiþionat de
educaþie, favorizant al ingineriei sociale, iar în cealaltã se
regãseºte determinismul unei modernitãþi mimate,
exprimatã de eºuarea în proiect. Ideologia este soluþia
performantã a mediocritãþii provenite din învãþãmântul de
partid, specializarea este expresia modei fãrã frontiere a
materialismului.
Astãzi se poate constata cã suficienþa ideilor
conjuncturale e dominantã, iar parcelarea tematicã anuleazã
comunicarea. Improvizarea în politicile economice,
bunãoarã, ilustreazã prima maladie, iar anonimatul
cercetãrilor pe cea de-a doua.
La nivelul învãþãmântului aceste anomalii conceptuale
nu aveau cum sã nu-ºi lase urme adânci. Obsesia cã avem
ºtiinþe economice (la plural!) a sporit haosul disciplinelor
de învãþãmânt, dupã cum iluzia pragmatismului a
vulgarizat curricula. Unicitatea ºtiinþei economice s-a
volatilizat sub presiunea mai întâi a randamentalului business ºi, mai apoi, a feudalizãrii disciplinelor de învãþãmânt.
Scopul declarat al aprofundãrii studiului a devenit mijlocul
de pulverizare a cunoºtinþelor în zeci de fragmente
autarhice. Întregul – economia, ca teorie ºi ca realitate –
s-a dizolvat în hegemonismul pãrþii autodeclarate ºtiinþã
de sine stãtãtoare.
Teoria a fost trimisã în vacanþã ºi tehnica a fost ridicatã
la rang de virtute culturalã. Studenþii nu mai aflã ce au

gândit economiºtii, în schimb sunt robotizaþi cu reþete de
lucru. Educaþia s-a închis în universul profesional, în timp
ce profesia a devenit o cale de rutinizare a standardelor.
Drama încã nu este vizionatã, deºi actorii sunt pe scenã
de ceva timp. Examenul de licenþã, între altele, lumineazã
din plin locul unde ne aflãm: candidaþii la absolvenþã
orbecãiesc prin cãmãrile temelor de cercetare, neobservând
ce se aflã pe rafturi ºi nici unde i-ar duce uºile acestora.
Lucrãrile lor nu sunt decât probe ale blocajelor gândirii
economice rãsfrânte asupra învãþãmântului.
Criza ºtiinþei economice, înainte de toate receptatã ca
neputinþa de a-ºi focaliza esenþa unificatoare, ca ºi criza
învãþãmântului, o rãtãcire a unitãþii de mãsurã în formarea
spiritului integrator, dijmuiesc fãrã îndoialã vigoarea
evoluþiei. ªi o crizã ºi cealaltã se potenþeazã nu doar
reciproc, ci ºi prin autoalimentarea cu imposturã a
cunoaºterii ºi a educaþiei. Prezentul se epuizeazã în soluþii
parþiale, iar viitorul îºi amânã exerciþiul întemeietor. Nu
mai conteazã diferenþa dintre noapte ºi zi când lumina are
sursele epuizate!
Ieºirea din crizã a învãþãmântului, a educaþiei ºi a
ºtiinþei economice, deopotrivã, nu þine de miracol. Nici
mãcar atunci când admitem explicaþii fantastice. Soluþia
este de genul celei încercate de Alexandru cel Mare cu
nodul gordian: sã rupem vraja ideologiilor ºi sã tãiem
zãgazul celei de-a doua modernitãþi.
Prevalenþa întregului ºtiinþei economice asupra
fragmentelor de cunoaºtere ºi orizontul atotcuprinzãtor al
pregãtirii studenþilor, iatã soluþia ieºirii din crizã.
Marin Dinu
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