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Rezumat. Succesul acţiunii umane depinde în mod fundamental de 
idei, de modul în care ideile şi ideologiile modelează construcţiile mentale pe 
care oamenii le folosesc pentru a interpreta lumea şi pentru a adopta decizii. 
Însă, nu toate ideile sunt la fel de potrivite în asigurarea succesului şi 
dezvoltării economice, altfel, acestea ar deveni variabila reziduală neutră în 
orice judecată asupra acţiunii umane. Nonneutralitatea ideilor pentru 
destinul lumii face ca omul de ştiinţă, savantul, să deţină datoria – de 
conştiinţă – de a discerne între ideile corecte şi cele incorecte. Consider că 
în noianul de idei al civilizaţiei umane, ideile ştiinţifice (corecte) reprezintă 
chintesenţa structurii logice a minţii umane şi, în acelaşi timp, adevărul 
despre lume care poate fi descoperit de către om. În studiul de faţă, voi 
argumenta de ce buna credinţă a omului de ştiinţă trebuie să formeze 
principiul vital al acestuia. În viziunea despre lume a postmodernităţii, 
singura credinţă este aceea că nu există o realitate esenţială, că totul este 
relativ, altfel spus, nu există niciun criteriu ultim pentru a face ierarhii ori 
pentru a deosebi adevărul de fals. În sânul acestor probleme a rodit treptat 
ideea nefastă că standardele etice reprezintă simple convenţii sociale, ceea 
ce ar implica posibilitatea validării etice a unei multitudini de „aranjamente 
instituţionale alternative”. Însă, contradicţia provine chiar din faptul că 
această abordare ignoră exigenţele celui mai simplu test: caracterul de 
unicitate şi universalitate a naturii umane. 
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Dobândirea cunoaşterii corecte nu este un exerciţiu axiomatic în sine, de 
construire a acelor raţionamente, idei, teorii care au capacitatea să înfrunte 
timpul şi spaţiul. A face ştiinţă presupune, în acelaşi timp, a descoperi şi a 
elimina toate erorile pe care mintea umană le poate identifica şi elimina, ceea ce 
indică necesitatea combaterii ideilor eronate, a căror impunere şi popularizare 
generează sărăcie şi conflict, după cum istoria o dovedeşte cu prisosinţă. 
Exemplul „ingineriilor sociale” eşuate, de genul socialismului ori 
naţionalismului economic, demonstrează că şi în ştiinţă se întâmplă, din păcate, 
ca şi în viaţă: nu întotdeauna oamenii de ştiinţă care merită să fie cunoscuţi sunt 
cunoscuţi şi nu întotdeauna cei care au o bună reputaţie sunt demni de ea. Îmi 
exprim, astfel, temerea că „lumea relativistă” a secolului XX, aşa cum o 
caracteriza reputatul istoric Paul Johnson, se regăseşte în planul academic sub 
forma unui relativism al cunoaşterii, fapt ce a subminat cu uşurinţă 
credibilitatea exerciţiului intelectual de natură ştiinţifică. 

În raport cu dezideratul cunoaşterii corecte, se poate remarca în prezent 
un anumit tip de antiintelectualism care parazitează nu doar evoluţia ştiinţei, dar 
şi cultura – la cel mai general şi mai sensibil nivel al ei de adresabilitate. 
Această evoluţie îngrijorătoare se traduce prin abandonarea conştiinţei 
individuale în identitatea „colectivă” etatizată, prin erodarea spiritului de 
autonomie individuală, prin dezagregarea individului de către minorităţile 
masificate de astăzi (etnice, politice, culturale, sexuale etc.). Sintagma 
„gândeşte cu mintea ta” a devenit probabil desuetă şi, în egală măsură, inutilă, 
de vreme ce viaţa şi problemele umane se epuizează în tipare şi modele 
prefabricate în ierarhia socială. Însăşi lumea ştiinţifică a devenit, treptat, captiva 
unui soi de „scientism”, a cărei natură de dovedeşte a fi de fapt antiştiinţifică(1). 
Să fie oare vorba de un asalt scientist asupra logicii, asupra discernământului 
raţiunii? 

În viziunea despre lume a postmodernităţii, singura credinţă este aceea că 
nu există o realitate esenţială, că totul este relativ, altfel spus, nu există niciun 
criteriu ultim pentru a face ierarhii ori pentru a deosebi adevărul de fals. 
Întrebarea care preocupă este în ce măsură acest relativism intelectual 
perverteşte afirmarea deplină a personalităţii umane şi a instituţiilor sociale 
juste sau descalifică actul ştiinţific prin popularizarea interesată a unor credinţe 
care, din punctul de vedere al cunoaşterii corecte, ştiinţific vorbind, sunt evident 
eronate. 

Confundarea teoriei relativităţii cu relativizarea teoriei, ca metodă, a 
contribuit la relativizarea adevărului şi a dreptăţii – categorii filozofice care 
ontologic nu pot exista separat. Cuvântul de ordine a devenit toleranţa, dincolo 
de spiritul său uman necesar: treptat am învăţat să devenim toleranţi faţă de 
ignoranţă, faţă de superficialitate, faţă de lipsa de moralitate, toleranţi chiar şi 
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faţă de fraudă – dacă este legală şi derivă din discreţionarismul puterii 
guvernamentale „democratice”. Consecinţa inevitabilă stă în multitudinea de 
dileme care sufocă în prezent valorile morale şi culturale: clonarea, avortul, 
problemele ecologice, eutanasia, libertatea de opinie, deţinerea de arme, 
prostituţia şi homosexualitatea, emigraţia, securitatea socială, dezvoltarea 
durabilă, războiul şi terorismul etc. Exemplul războiului este ilustrarea faptului 
că multe lucruri despre care oamenii aveau conştiinţă şi învăţau că sunt rele, 
iată că sunt considerate uneori bune. Reciproca este şi ea, tot din nefericire, 
valabilă, în legătură cu unele valori etice care, vreme de decenii, au asigurat 
însăşi baza civilizaţiei umane. Se iveşte astfel imposibilitatea formulării unui 
argument de principiu fie în favoarea, fie împotriva anumitor idei şi fenomene, 
oricât de incorecte şi lipsite de logică ar fi acestea(2). 

În mare parte, asemenea confuzii poartă marca multiculturalismului şi 
postmodernismului, ca mişcări academice centrale ale societăţii actuale. 
Anxietatea majoră a postmodernismului, arată Steven Yates, îşi află sursa în 
incertitudinea cu privire la virtuţile adevărului, fapt ce explică atât dezinteresul, 
cât şi refuzul de a accepta existenţa acestuia. În aceste condiţii, este lesne de 
înţeles de ce discursul academic a devenit capturat de argumente arbitrare, 
circumstanţiale, a căror esenţă constă în interpretarea oricărei inegalităţi prin 
nedreptate şi în reducerea superiorului la inferior în toate sferele de diversitate. 
În contextul acestei tendinţe de armonizare înspre inferioritate şi egalitarism, 
răspândirea ideii că democraţia participativă reprezintă leacul indiscutabil 
pentru toate problemele societăţii actuale a contribuit la consolidarea unei 
filozofii populare a superficialităţii şi indiferenţei. 

Dacă esenţa relativismului este aceea că „totul este relativ, nu există 
adevăr absolut”, atunci care ar fi argumentele în virtutea cărora trebuie să dăm 
crezare acestui enunţ? În realitate, dacă relativistul şi-ar utiliza doctrina 
începând cu propriile enunţuri, pornind de la ipoteza că nu există niciun mod de 
a decide care poziţie este corectă şi care nu, ar rezulta că axioma relativistă nu 
reprezintă nimic altceva decât un simplu joc, arbitrar, de cuvinte. La ce folos, 
atunci, toată zbaterea cercetătorilor, a oamenilor de carte de a formula judecăţi, 
teorii, de a amenda raţionamente, de vreme ce oricare teorie este la fel de bună 
(relativă) ca oricare alta? (3) 

Absurditatea intelectuală a relativismului ştiinţific constă în tendinţa de 
negare a oricăror principii elementare de logică analitică. Aceasta echivalează, 
nici mai mult nici mai puţin, cu însăşi negarea legilor naturale ale societăţii 
umane, chiar a legilor fizicii care descriu funcţionarea universului. De exemplu, 
postularea adevărului unui raţionament economic, reductibil în ultimă instanţă 
la evidenţe triviale, în genul axiomatic al enunţului „1+1=2”, este întâmpinată 
cu rezerve, uneori pe motivul paradoxal că matematicienii nu şi-au spus încă 
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ultimul cuvânt cu privire la valabilitatea operaţiei aritmetice „1+1=2”(4). Un 
asemenea crez subminează realizările ştiinţifice sedimentate de-a lungul 
secolelor în matricea civilizaţiei umane. 

De exemplu, se pune problema capacităţii omului de ştiinţă de a răspunde 
la întrebarea dacă „un măr sănătos plus un măr putred fac întotdeauna două 
mere?”. Anatomia aritmeticii de mai sus arată, însă, diferit. Pentru omul de 
ştiinţă, „1+1” va da întotdeauna „2”, deoarece aşa este structurată logic mintea 
umană, pe reperul fundamental al „unităţii”. Mai mult decât atât, adevăratul om 
de ştiinţă este cel care nu adună un măr sănătos cu un măr putred, un om cinstit 
cu un criminal, un guvernat cu un guvernant, un exploatat cu un exploatator etc. 
Pentru cunoaşterea ştiinţifică, un asemenea exerciţiu aritmetic nu doar că este 
irelevant, ci şi generator de confuzie şi eroare. Pentru omul politic, însă, 
implicaţiile aritmeticii sunt cât se poate de uşor de valorificat. Acesta, de pildă, 
adunând un măr sănătos cu un măr putred poate declara că... a crescut nivelul de 
trai; prin însumarea milioanelor milionarului cu zerourile cerşetorului, 
politicianul va spune că, în general, „societatea”... o duce bine! 

Postmodernismul a reuşit să dea uitării secole întregi de gândire raţională, 
de punere sistematică a logicii în slujba adevărului. Ideea grecilor că nu se 
poate spune ceva precis decât despre lucrurile care nu depind de timp a dominat 
gândirea filozofică până când modernitatea a ales să îmbrăţişeze dezideratul lui 
Nietzsche pentru „reevaluarea tuturor valorilor”(5). În lumea postmodernă, 
oamenii nu mai sunt convinşi că dobândirea cunoaşterii este inerent bună. 
Pentru Aristotel, ştiinţa conferă putere, Francis Bacon fiind cel care a postulat 
programatic că „ştiinţa este putere”. Societatea actuală, în plin proces de 
„reevaluare [democratică] a tuturor valorilor”, a inversat identitatea lui Bacon în 
aceea că „puterea este şi ştiinţă”. Dacă civilizaţia preindustrială înţelegea 
identitatea dinspre ştiinţă, civilizaţia postindustrială o interpretează dinspre 
putere(6). După cum scrie Zygmunt Bauman (1992, Capitolul VII), 
„Postmodernismul... nu caută să substituie un adevăr cu altul, un standard de 
frumuseţe cu altul, un ideal de viaţă cu altul. Acesta mai degrabă împarte 
adevărul, standardele şi idealurile în cele care au fost deja destructurate şi cele 
care vor fi destructurate. [...] El se autoproclamă pentru o viaţă fără adevăruri, 
standarde ori idealuri”. 

Această despovărare de idealuri, credinţe şi criterii se manifestă cu 
precădere, în vremurile recente, în ceea ce priveşte relaţia ştiinţă-divinitate. 
Obiectivitatea ştiinţifică, la adăpostul căreia sunt ocrotite o sumedenie de utopii, 
trebuie să excludă tot ceea ce nu presupune. Nu întâmplător, savanţii şi 
intelectualii de seamă din istoria recentă au mai puţine lucruri în comun cu 
etica, decât cu ateismul(7). Aceasta deoarece prevalează ideea că ştiinţific este să 
nu crezi în Dumnezeu, de unde ar rezulta că Dumnezeu nu există. Ştiinţa nu Îl 
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poate identifica, deoarece Îl exclude din start şi orice demonstraţie nu poate 
regăsi doar ceea ce a presupus, în ipotezele de plecare: „argumentul criticilor 
revelaţiei este, prin urmare, circular: ca să demonstreze falsitatea Bibliei, aceştia 
au presupus deja că Biblia este falsă, că, altfel spus, ca Biblia nu se poate în 
principiu baza pe existenţa miracolelor” (Patapievici, 2002, p. 71). Însă, deşi 
creştinismul timpuriu, inclusiv Biblia, au avut o atitudine ambivalentă, uneori 
chiar contradictorie legilor economice, credinţele religioase sunt aproape 
întotdeauna aşezate într-un cadru etic, juridic, pe care economistul nu îl poate 
nicidecum ignora, aşa cum voi arăta în partea de final a studiului. 

Una din sursele importante ale relativismului ştiinţific, în special în planul 
ştiinţelor sociale, constă în faptul că istoria, mai degrabă decât teoria, este cea 
care a captat atenţia. Fiecare individ, fiecare trib, fiecare populaţie era văzută ca 
deţinător al propriei sale istorii. Şi cum nu existau standarde absolute ale binelui 
şi răului, toate istoriile au fost apreciate ca în egală măsură valoroase 
(relativismul istoric). Prin istorie nu se intenţiona nici exprimarea vreunei 
judecăţi asupra trecutului, nici desluşirea a ceva pentru viitor, ci doar relevarea 
multiculturalismului, a diversităţii tradiţiei umane. Hans-Hermann Hoppe 
(1997, p. 1) scrie că, „potrivit istoricismului, nu există nimic «bun» ori «rău» 
din punct de vedere etic, toate judecăţile etice fiind considerate subiective. Mai 
mult, cu posibila excepţie a legilor logicii, matematicii şi ştiinţelor naturii, nu 
există legi pozitive universale. Economia şi sociologia sunt doar istorie, o 
înşiruire a acţiunilor şi evenimentelor trecute, din care nu se poate învăţa nimic 
mai mult decât că «astfel s-au petrecut lucrurile»”.  

Noul univers politic şi cultural al societăţii moderne nu mai lasă loc 
concepţiei tradiţionale cu privire la logică, anume că logica este aceeaşi pentru 
oricine, de vreme ce natura umană este aceeaşi, indiferent de culoarea pielii, 
sex, naţionalitate, religie etc. Treptat, doctrina multiculturalismului a 
transformat însăşi ideea de logică, considerând că logica nu mai este aceeaşi 
pentru toţi, ci una multipolară, derivată nu pe criterii universale, ci pe unele 
circumstanţiale, etnice, culturale, sexuale etc.(8).  

O noua credinţă pare a domina gândirea academică a ultimului secol; este 
vorba de doctrina pe care Ludwig von Mises o identifică prin denumirea de 
polilogism. Aceasta apare drept rezultatul conjugat al istoricismului şi 
pozitivismului empirist, filozofii care subminează, de fapt, baza metodologică 
aprioristă a ştiinţei economice. De exemplu, istoricismul afirmă că structura 
logică a minţii umane şi a gândirii este supusă schimbării pe parcursul evoluţiei 
istorice iar polilogismul rasial atribuie fiecărei rase o logică a sa proprie. În 
esenţă, teza centrală a polilogismului, în versiune marxistă, este aceea că există 
două tipuri de logică, una pentru civilizaţia occidentală şi alta pentru culturile 
supuse „exploatării” acesteia sau, în versiune relativistă, că există câte o logică 
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pentru fiecare cultură şi context istoric. Însă, aşa cum ştiinţa economică şi 
istoria au demonstrat, polilogismul marxist este o stratagemă eşuată de a salva 
doctrinele imposibil de susţinut ale socialismului, prin substituirea 
raţionamentelor (logice) cu intuiţia, tentativă atrăgătoare pentru cei înclinaţi 
spre superstiţiile populare. Tocmai aceasta este, arată Mises (1966, p. 85), 
„atitudinea care situează polilogismul marxist şi produsul său, „sociologia 
cunoaşterii”, într-un antagonism ireconciliabil faţă de ştiinţă şi raţiune”. 

De exemplu, ideea că marxismul este o ştiinţă apare adânc înrădăcinată în 
mediul intelectual din multe ţări, în special în ţările care au avut de-a face cu 
experimentul socialist, în ciuda eşecului dramatic al acestuia. Strălucitul istoric 
Paul Johnson (2002, p. 82) arată cum fenomenul s-a răspândit şi în lumea  
ne-marxistă, „întrucât intelectualii, şi cu precădere universitarii, sunt fascinaţi 
de putere, iar identificarea marxismului cu o impunătoare autoritate fizică i-a 
ispitit pe mulţi profesori să accepte „ştiinţa” marxistă în cadrul disciplinelor lor, 
în special în acele domenii inexacte sau cvasiexacte cum ar fi economia, 
sociologia, istoria şi geografia”. Probabil că dacă Hitler, şi nu Stalin, ar fi 
câştigat lupta pentru Europa Centrală şi de Est, instaurând propriile politici 
asupra unei mari părţi a lumii, doctrina nazistă – care se pretindea şi ea 
ştiinţifică, potrivit teoriei rasei pe care o susţinea – ar fi căpătat alură academică 
şi ar fi pătruns în universităţile din toată lumea. Victoria militară a asigurat însă 
impunerea „ştiinţei” marxiste(9). Ce poate fi, însă, „ştiinţific” în opera lui Marx 
ori în doctrina nazistă? Experimentul nefast al „societăţii raţional planificate” a 
însemnat, de fapt, ieşirea societăţii umane din cadrul umanului şi aruncarea ei 
îndărăt în istorie, în lumea animală a sclavagismului, a totalitarismului şi a 
exploatării etatiste. 

În sânul acestor probleme a rodit treptat ideea nefastă că standardele etice 
reprezintă simple convenţii sociale, ceea ce ar implica posibilitatea validării 
etice a unei multitudini de „aranjamente instituţionale alternative”. Însă 
contradicţia provine chiar din faptul că această abordare ignoră exigenţele celui 
mai simplu test: caracterul de unicitate şi universalitate al naturii umane, al 
legilor naturale cărora întreaga fiinţă umană se conformează. În acest sens, 
Declaraţia universală a drepturilor omului a făcut epocă nu pentru că se referea 
la „oameni” şi le atribuia acestora „drepturi”, ci pentru că afirma răspicat, 
definitiv, că drepturile pe care le posedă omul sunt înscrise în însăşi natura sa şi 
sunt universale. Faptul că există relativişti susţinători ai drepturilor omului, care 
nu sesizează inconsistenţa poziţiei lor, este confuzia tipică a epocii postmoderne 
(Patapievici, 2001, p. 401). 

Este indubitabil faptul că argumentul polilogist nu reprezintă nimic 
altceva decât un atac disimulat la adresa ştiinţei economice, un exerciţiu 
relativist de subminare a „cunoaşterii corecte”, în special în planul politicilor 
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economice. Socialiştii, rasiştii, naţionaliştii şi etatiştii au eşuat în tentativele lor 
de a respinge teoriile economiştilor şi de a demonstra corectitudinea doctrinelor 
lor mistificatoare. Tocmai această frustrare este cea care i-a stimulat să nege 
principiile logice şi epistemologice pe care se întemeiază întreaga gândire 
umană, atât în activităţile economice, cât şi în cercetarea ştiinţifică(10). În 
definitiv, validitatea fundamentelor apriorice ale logicii şi ale ştiinţei economice 
nu poate fi demonstrată fără a se face referire la înseşi aceste fundamente. 
Raţiunea este datul primar, natural, al fiinţei umane, existenţa ca atare a raţiunii 
umane fiind un fapt nonraţional. Singura aserţiune care poate fi formulată cu 
privire la raţiune este că ea reprezintă trăsătura distinctivă care-l separă pe om 
de animale şi care atrage după sine tot ce este specific uman. 

Raţiunea este, de altfel, unicul mijloc pe care cercetătorii îl au la 
dispoziţie, acelaşi mijloc prin care se poate argumenta caracterul inacceptabil al 
relativismului din ştiinţă şi demonstra, în acelaşi timp, că există legi pozitive 
universal adevărate ale ştiinţei (economice) şi adevăruri etice pe care se 
întemeiază civilizaţia umană. Evident, nu doresc să sugerez faptul că raţiunea îl 
poate face vreodată pe om atotştiutor. Oricât ar spori cunoaşterea, vor rămâne 
întotdeauna lucruri cu statut de date ultime, care nu se pretează la niciun fel de 
elucidări suplimentare. 

În rândul majorităţii oamenilor „de ştiinţă” există credinţa că este 
imposibilă o teorie obiectivă a dreptăţii bazată pe principii etice universale. 
Obsedat de criteriul eficienţei şi de paradigma maximizării, scientismul 
neoclasic din teoria economică pretinde că subiective sunt nu doar scopurile şi 
mijloacele utilizate de fiecare persoană, ci orice altceva. În aceste condiţii, 
ştiinţa, cunoaşterea corectă – încetează de fapt a mai fi ştiinţă şi, în absenţa 
criteriilor obiective, orice demers intelectual este sortit relativizării. Or, asta 
înseamnă dispariţia graniţelor dintre dreptate şi nedreptate, dintre adevăr şi 
falsitate – cea mai sigură cale de dizolvare a bazelor civilizaţiei umane. Însă 
ştiinţa economică ne învaţă nu că principiile etice sunt subiective, ci că 
utilităţile şi costurile sunt într-adevăr categorii economice subiective.  

Indiferent de mutaţiile care apar la nivelul tehnologiilor vieţii economice 
şi indiferent cât de „nouă” sau de „veche” este economia actuală, caracterul etic 
al  acţiunii umane şi al cadrului de manifestare a acesteia rămâne la fel de 
indispensabil. Viaţa economică este o uriaşă reţea de schimburi care, la nivelul 
lor fundamental, nu reprezintă schimburi de bunuri propriu-zise, ci de drepturi 
de proprietate asupra bunurilor implicate. Aceasta demonstrează că orice teorie 
a schimbului (a pieţei) trebuie consolidată, ca fapt preliminar, prin teoria 
dreptului (legitim) de proprietate, de unde rezultă nevoia de a cunoaşte 
conţinutul dreptului (a ştiinţei legilor) şi de a argumenta justeţea şi legitimitatea 
acestor legi. „Dreptul proprietăţii” sau „proprietatea dreptului”? – iată marea 
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provocare a filozofiei politice şi a economiei. De aceea, întrebarea 
fundamentală la care ştiinţa trebuie să răspundă este: cum poate fi gândită 
societatea, astfel încât ordinea instituţională să fie etică, dreaptă, şi în ce măsură 
acest aranjament instituţional susţine crearea de avuţie şi bunăstare materială? 

Consider că ştiinţa economică trebuie să fie sensibilă la natura 
obiectivelor individuale şi a mijloacelor utilizate pentru înfăptuirea acestora. 
Formulez aici o pledoarie în favoarea dimensiunii etice a economiei. Ştiinţa 
economică este o ştiinţă etică, în principal pe baza distincţiilor, obligatorii, care 
apar la nivelul scopurilor pe care omul trebuie să le urmărească şi, implicit, al 
mijloacelor pe care el este îndreptăţit legitim să le utilizeze în acţiunile sale(11). 
Cum economia operează în cadrul instituţional al relaţiilor interumane, atunci 
dimensiunea etică a acestor relaţii devine una indispensabilă. Teoria economică 
şi istoria ne arată cum crearea prosperităţii încorporează, în mod firesc, un 
caracter etic, prin însăşi natura paşnică a mijloacelor utilizate, cooperarea 
socială prin producţie şi schimb voluntar de drepturi de proprietate legitime, nu 
prin agresiune, violenţă şi expropriere lipsite de legitimitate. 

Delimitarea sferei acţiunilor juste (injuste) constituie rezultatul firesc al 
creării şi examinării instituţiei Dreptului care a devenit, altfel, cea mai mare 
invenţie a omului din întreaga sa istorie, prin însăşi faptul că această instituţie a 
făcut posibilă formarea şi existenţa societăţii. Numai astfel devine posibilă 
definirea violării Dreptului, sub forma unei ingerinţe sau interferenţe în 
controlul pe care un individ îl exercită legitim asupra proprietăţilor sale.  

Raţiunea umană deţine capacitatea de a descoperi legea (naturală), 
plecând de la tendinţele profunde ale naturii umane, care sunt absolute, 
imuabile şi universal valide în toate timpurile şi în toate locurile. Aceasta 
înseamnă că legea naturală oferă un ansamblu obiectiv de norme etice pentru 
evaluarea legitimităţii acţiunilor umane în orice moment şi în toate 
circumstanţele (Rothbard, 1991). Astfel, dreptul natural raţional devine ghidul 
necesar formării sistemului dreptului pozitiv şi/sau reformării aranjamentelor 
legale existente, deoarece teoreticienii dreptului natural derivă din însăşi natura 
umană şi legile naturii, un sistem de drept independent de epocă şi de loc, dar şi 
independent de cutume, tradiţii şi valori colective. 

După Max Weber, poziţia dominantă în ştiinţele sociale, cel puţin de jure, 
a fost cea de Wertfreiheit, ideea că ştiinţa nu trebuie să încorporeze judecăţi de 
valoare, ci enunţuri pozitive (obiective), deoarece scopurile ultime nu ar fi decât 
simple preferinţe personale, care nu sunt susceptibile de o argumentare 
raţională. Faptul că J.M. Keynes afirma că ştiinţa economică este o ştiinţă 
morală nu l-a împiedicat pe acesta să contribuie, prin implicaţiile politice ale 
operei sale, la distrugerea caracterului etic al ştiinţei economice. Din nefericire, 
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a fost practic abandonată concepţia filozofiei clasice potrivit căreia este posibil 
un sistem de norme şi valori morale raţionale, ştiinţifice. 

În prezent, rezultatul este conservarea unei pseudoeconomii pozitive, 
întemeiată nu pe judecăţile de valoare ale savantului, ci pe un pretins consens 
asupra valorilor celorlalţi. Ideea că judecăţile de valoare necesare demersului 
ştiinţific sunt cele „ale populaţiei” sufocă literalmente ştiinţele sociale. 
Obiectivitatea ştiinţifică nu ar mai consta, aşadar, în căutarea adevărului – 
oricare ar fi acesta – ci în compatibilizarea concluziilor cu subiectivitatea altora, 
indiferent cât de puţin avizaţi ar fi aceştia. Trebuie însă să se înţeleagă că 
judecăţile de valoare nu devin juste sau legitime prin faptul că un număr mare 
de persoane adoptă acele convingeri. Adesea, omul de ştiinţă este asociat unui 
„profesionist”, chemat să ofere clienţilor săi – publicului – cele mai adecvate 
reţete de atingere a scopurilor lor (oricare ar fi ele?). În realitate, problema este 
formulată corect odată cu acceptarea imposibilităţii de a evita să alegi între 
bine şi rău. Omul de ştiinţă, al cărui ţel ultim este cunoaşterea corectă, nu poate 
ignora dimensiunea etică a învăţămintelor cercetărilor lui.  

Etica este domnia drepturilor legitime de proprietate, adică domnia 
dreptăţii, a libertăţii în societate. Numai principiile etice pot furniza criterii 
obiective pe baza cărora să fie consolidată viaţa în societate, pe calea rezolvării 
potenţialelor conflicte. Aceasta implică sancţionarea celor care vizează 
atingerea altor scopuri decât cele legitime. Viaţa în societate presupune ceva 
mai mult decât cerinţa exprimată de economiştii neoclasici, şi anume 
satisfacerea cât mai deplină a nevoilor care pentru unii ar putea însemna furt, 
fraudă, violenţă şi exploatare. Nu orice scop poate fi acceptat şi nu orice mijloc 
ce ar conduce la acesta poate fi permis. 

În aceste condiţii, singurul criteriu fundamental care poate salva natura 
ştiinţifică a economiei este cel furnizat de etică(12). Judecăţile economice se 
întregesc atunci când sunt aşezate în cadrul eticii, de vreme ce economia, 
dreptul şi etica sunt natural corelate şi reprezintă mijloacele înţelegerii corecte a 
societăţii umane. 

Mai toate problemele formulate în acest articol explică şi reflectă, de fapt, 
criza epistemologică şi metodologică ce caracterizează evoluţia actuală a 
ştiinţei, cu consecinţa depersonalizării acesteia. Dacă lucrurile converg într-
adevăr în acest sens, atunci se pare că soluţia pragmatică nu poate fi decât una 
de tipul învăţăturii lui Poincaré: „nu există nimic mai practic decât o teorie 
bună”, în sensul generalizării valabilităţii acestei învăţături şi, în acelaşi timp, a 
teoriilor corecte. De aceea, interesul de a închega o teorie bună, corectă, oricare 
ar fi concluziile şi implicaţiile acesteia, trebuie să reprezinte piatra de rezistenţă 
a oricărui demers ştiinţific şi dovada de onestitate a oricărui om de ştiinţă. 
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Mulţumiri 

Lucrarea a fost realizată în cadrul proiectului „Cercetarea ştiinţifică 
economică, suport al bunăstării şi dezvoltării umane în context european”, 
cofinanţat de Uniunea Europeană şi Guvernul României din Fondul Social 
European, prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 
2007-2013, contractul de finanţare nr. POSDRU/89/1.5/S/62988. 

 
 
 
 

 Note 
 
 

(1) În prezent, aproape tot ceea ce se scrie în domeniul economiei se prezintă lumii academice 
şi dezbaterii publice în ambalajul „produsului ştiinţific”. Indiferent cât de logice sau 
contradictorii sunt raţionamentele din aceste scrieri, acestea sunt aşezate, uneori nonşalant, 
sub umbrela ştiinţei, de unde apare că „ştiinţific” ar fi tot ceea ce gândeşte cineva cu privire 
la obiectul său de cercetare. De foarte multe ori, teorii complet opuse, care furnizează 
explicaţii contradictorii aceluiaşi fenomen economic, sunt tolerate ca fiind „ştiinţifice”, deşi 
este lesne de înţeles că nu orice închipuire ţine de cunoaşterea corectă a ştiinţei. Rezultatul 
constă, nemijlocit, în devalorizarea ştiinţei, prin asocierea termenului ştiinţific cu aproape 
orice construcţie teoretică, fie ea utopică ori lipsită de logică. De exemplu, „ştiinţific” era cel 
mai puternic termen aprobativ al lui Marx, pe care acesta îl folosea cu fiecare prilej, pentru a 
se distinge de adversarii săi ideologici. „El şi opera sa erau „ştiinţifici”, ceilalţi nu erau” 
(Johnson, 2002, p. 81).  

(2) De exemplu, odată ce este adoptată o filozofie empirist-pozitivistă, suntem în imposibilitatea 
formulării unor argumente de principiu împotriva unor evenimente nefaste care au flagelat 
civilizaţia umană, cum ar fi războiul, socialismul, holocaustul... 

(3) Există credinţa că rostul major al omului de ştiinţă nu este acela de a face educaţie, adică de 
a oferi repere logice principiilor care salvează societatea umană din haos, sărăcie şi 
dezordine morală, ci acela de a „deschide mintea tinerilor”. Problema constă în faptul că 
mintea oamenilor poate fi deschisă în felurite moduri, nu toate egal dezirabile vieţii paşnice 
a individului în societate. Pledoaria mea este aceea că nu trebuie să ne fie indiferent modul 
în care dascălii „deschid mintea” copiilor noştii, dacă „lecţiile” lor îndeamnă la violenţă, ură 
rasială, exploatare politică, război sau dacă educaţia este una menită să apere viaţa şi 
idealurile fundamentale ale oamenilor.  

(4) Pentru relativistul extrem, rezultatul unei operaţii matematice ar putea fi oricare, „1+1” ar 
putea da „3”, „100”, „1176” sau, de ce nu, infinit. Oare nu facem rău atunci când îi învăţăm 
pe copiii noşti, în şcoli, că „1+1=2” sau că, potrivit logicii elementare, „nu poţi să mănânci 
această plăcintă şi să o şi păstrezi în acelaşi timp”? Dacă relativistul spune că „1+1” ar putea 
face „5”, ar fi atunci acesta dispus, pentru apărarea propriului crez, să renunţe la o bancnotă 
de 500 euro în schimbul a două bancnote a câte 100 euro? Chiar dacă ar accepta un 
asemenea sacrificiu bănesc, oare astfel nu şi-ar diminua, contradictoriu crezului său, înseşi 
mijloacele utile propriilor scopuri?  
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(5) Gândirea clasică greacă, ce a atins apogeul în opera lui Aristotel, a impregnat Vestului o 
atitudine raţionalistă profundă: perceperea omului ca animal raţional, cel mai înalt respect 
pentru logică şi gândirea logică, o credinţă puternică în existenţa legii naturale şi a 
cognoscibilităţii omului şi a naturii, un realism de neclintit şi acest „spirit al lumescului” 
(Hoppe, 1997). 

(6) Astfel, postmodernismul îşi extrage seva din politizarea desăvârşită a vieţii sociale, aşa cum 
arată H.-R. Patapievici (2001, p. 133): „esenţa agendei postmoderne [...] este fundamental 
politică. Or, scopul politic al revendicării postmoderne este destaurarea oricărei referinţe la 
universal şi aducerea ştiinţelor umane la situaţia în care pe viitor orice referinţă la universal, 
din partea unui cercetător serios, va trebui să pară publicului larg şi comunităţii de savanţi la 
fel de bigotă, la fel de periculoasă, la fel de fundamentalistă ca şi o revenire la Biserica lui 
Dumnezeu, azi, în politica democratică”. 

(7) Vezi Paul Johnson, 2002. 
(8) De exemplu, marxismul susţine că gândirea omului este determinată de afilierea sa de clasă. 

Fiecare clasă socială ar fi înzestrată cu o logică a sa proprie. Produsele gândirii nu pot fi 
nimic altceva decât „o mască ideologică” a intereselor egoiste de clasă ale gânditorului. În 
opinia marxiştilor, teoria ricardiană a costurilor comparative este nefondată fiindcă Ricardo 
era burghez. Rasiştii germani condamnă aceeaşi teorie deoarece Ricardo era evreu, iar 
naţionaliştii germani fiindcă era englez.  

(9) Venirea nihilismului, pentru Nietzsche, şi logica distructivă a capitalismului, pentru Marx, 
par a semnifica acelaşi lucru, astfel încât „dacă profetul filozofic al postmodernismului a 
fost  Nietzsche, profetul său economic a fost, indubitabil, Marx” (Patapievici, 2001, p. 146). 

(10) Pentru adevăratul om de ştiinţă, nu este permisă respingerea „obiecţiilor relativiste” (o 
contradicţie notorie, de altfel) numai prin invocarea prejudecăţilor partizane care le-au 
inspirat. Pentru descoperirea erorilor, omul de ştiinţă nu are un alt arsenal decât logica, 
singurul instrumentul mental care poate sta la baza „cunoaşterii corecte”. Ludwig von Mises 
(1966:91) arată că „a înlătura o teorie invocând originile ei istorice, “spiritul” vremurilor în 
care a fost ea formulată, condiţiile materiale din ţara ei de baştină, sau orice fel de 
particularităţi personale ale autorilor săi, este o stratagemă nevolnică. O teorie nu se supune 
decât tribunalului raţiunii. Criteriul adecvat pentru ea este întotdeauna criteriul raţiunii. O 
teorie este fie corectă, fie incorectă. Este posibil ca în stadiul actual al cunoaşterii noastre să 
nu avem posibilitatea de a decide în privinţa corectitudinii sau incorectitudinii sale. Însă o 
teorie nu poate fi niciodată validă pentru un burghez sau un american şi invalidă pentru un 
proletar sau un chinez”. 

(11) Nu orice preferinţă poate fi acceptată şi nu orice tip de acţiune care ar avea ca rezultat 
satisfacerea ei este permisă; acesta este rostul adăugării atributului „legitim” lângă 
„mijloace” şi „scopuri”. Iniţierea de relaţii interpersonale (sau, echivalent, formarea 
societăţii) presupune ceva mai mult decât cerinţa de satisfacere cât mai deplină a nevoilor, 
exprimată de toţi economiştii după Menger, Walras şi Jevons. 

(12) A se vedea Murray Rothbard (1991), www.mises.org/rothbard/ethics/ethics.asp. Rothbard 
este primul „austriac” ce reconsideră în mod sistematic poziţia utilitaristă dominată în ştiinţa 
economică, poziţie reprezentată chiar de Mises în tradiţia şcolii austriece de economie. 
Pledoaria misesiană în favoarea pieţei libere era argumentată utilitarist, şi oarecum empiric, 
prin eficienţa superioară a acesteia. În realitate, dezbaterea asupra sistemului pieţei libere 
trebuie să se întemeieze, în mod primordial, pe argumente de natură etică şi nu neapărat (sau 
poate doar complementar) pe cele de eficienţă economică. 
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