Criza spiritului
„Sursa principalã a ignoranþei noastre
se aflã în faptul cã ºtiinþa noastrã nu poate fi decât limitatã,
în timp ce ignoranþa noastrã este în mod necesar nemãrginitã.”
Karl R. Popper

Cercetarea româneascã în ºtiinþele sociale se aflã într-o
capcanã sinucigaºã: acceptarea prevalenþei preceptelor
politice în demersul analitic ºi ajustarea concluziilor în
manierã oportunistã. Un semn îl constituie suspiciunea,
aproape generalã, cã raþiunea politicã ºi partizanatul
oportun þin loc de substanþã în cercetarea din ºtiinþele
sociale. Chiar ºi în legãturã cu studiile de istorie se manifestã
temerea cã ele þintesc dincolo de dovezile irefutabile pentru
a scoate în evidenþã interesul politic. Sociologia s-a ilustrat,
pe aliniamentul ei empiric, ca universul manipulator
preferat al politicii, sondajele de opinie fiind, între altele,
acreditate drept instrumente confiscate politic. Politologia,
în precaritatea ei teoreticã, nici mãcar nu a emis pretenþii
serioase pentru un certificat de non-combat politic.
Antropologia, în raritatea personajelor care sã o locuiascã,
a ajuns repede un teritoriu al improvizaþiilor culturnice.
Etica s-a depopulat sub impactul rolului ideologic
disproporþionat jucat pânã la tranziþie, ca apoi sã intre în
culoarul decadenþei moralizatoare. Ceva asemãnãtor a lovit
ºi filosofia, cu diferenþa specificã a ruperii ei de agora,
pulsând fãrã speranþã în nihilismul botezat postmodernism.
Economia, înfrãþitã natural cu politicul dupã ambiþia
de a se despãrþi de eticã ºi ruperea de gândirea socialului, a
încercat experimentul matematic producând inginerie
socialã. Soluþia unicã ºi traseul predominant – ilustrate de
planificare – a zãdãrnicit analiza problemelor, ca unicã
variantã de a întrevede necesitatea rezolvãrii lor. Economia
ºi-a arogat funcþia de ºtiinþã exactã aplicatã la o realitate
subiectivã. Nevoile, interesele, aºteptãrile, egoismul s-au

raþionalizat. Viitorul devenise tangibil. Omul era singura
necunoscutã a ecuaþiei economice care trebuia eliminatã.
Economia devenind calcul, soluþia este inerþialã.
Reconstrucþia era astfel perfectã. Nu este întâmplãtor faptul
cã tranziþia postcomunistã – între altele – nu s-a bazat pe o
teorie economicã. Reþetele nu fac teorie, ele indicã
tratamentul pentru ignoranþi. Soluþiile preformate au fãcut
inutilã gândirea problemelor economice.
Situaþia nu pare sã dea semne de schimbare. Economia,
ca teorie, s-a retras în dicþionare. Economia, ca practicã,
este consecinþa întâmplãtoare a unor reþete politice. Analiza
economiei evitã concluzia cu valoare epistemologicã, dupã
cum soluþia politicã nu þine seama de constituþia problemei
economice. Fiecare teoretician preferã detaliul copacului,
lãsând în întuneric coexistenþa vitalã a pãdurii ºi urgenþa
salvãrii ei de la pârjolul favorizat de seceta viziunii sistemice.
Strategiile au devenit neputinþe patentate, iar politicile sunt
decizii dupã ureche. Coerenþa decizionalã este datã la o
parte de impresionismul televizat. Consistenþa rezultatelor
este subminatã de aldãmaºul electoral.
Mediul universitar nu încape – nici el – într-un proiect
de revitalizare a gândirii economice atât timp cât
proiecþiile sociale sunt manipulate politic. Oferta
universitarã este inadecvatã pentru o cerere pervertitã.
Nici nu poate fi vorba de un potenþial nevalorificat, ci
pur ºi simplu de unul abandonat. Cât timp politicul nu
simte nevoia interioarã pentru repere de corecþie a
metodelor specifice, economia bãlteºte ca teorie ºi se
evaporã ca performanþã materialã.

Marin Dinu
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