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Rezumat. Scopul acestui articol își are originea în istoria științei 
economice, dar este eligibil în sprijinirea unor noi coordinate în 
metodologia științei.  O perspectivă deosebită a acestui aspect surprinde 
teama unor economiști că exacerbarea rolului metodologiei științei poate să 
aducă în lumină șovinismul științific. Aceste probleme nu sunt noi, au fost 
dezbătute de-a lungul timpului în multe dezbateri epistemologice. Luând în 
considerare argumentele teoretice prezentate în respectiva lucrare, această 
abordare a curentelor epistemologice contemporane promovează noi 
puncte de interes în metodologia științei economice. 
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Introducere  
 
Introducerea într-un subiect epistemologic controversat se face cel mai bine 

prin intermediul credo-ului de ansamblu al unui epistemolog controversat, Paul 
Feyerabend, sub forma unui logo în care sunt regăsiţi termenii cheie ai curentului 
pe care îl reprezintă: „Ştiinţa este în ansamblu un demers anarhic: anarhismul 
teoretic este mai uman şi mai în măsură de a încuraja progresul decât alternativele 
sale de tipul lege-şi-ordine”. Această lucrare prezintă o abordare metodologică a 
gândirii economice din perspectiva unui curent epistemologic care nu a epuizat 
toate răspunsurile la provocările științei economice. 

 
Un cadru epistemologic sumar asupra evoluției științei 
 
Istoria ştiinţei nu cuprinde numai fapte şi concluzii derivate din alte fapte, ci 

şi idei, interpretări de fapte, probleme create din conflictele dintre interpretări, 
greşeli şi altele. De asemenea, faptele şi rezultatele ştiinţifice nu sunt amorale, 
asentimentale, apolitice, atee, ci sunt obţinute acţionând din diferite perspective, 
fiind aşadar idealizate. Prin urmare, istoria ştiinţei va fi la fel de complexă, de 
haotică, de plină de greşeli şi de antrenantă precum ideile pe care le conţine, care 
la rândul lor vor avea aceleaşi proprietăţi ca minţile oamenilor care le-au gândit. 
Tocmai de aceea „obiectivitatea” ştiinţei presupune uniformizare, abstractizare şi 
simplificare atunci când oamenii doresc să încadreze realitatea pe care o studiază 
în modele teoretice. Educaţia ştiinţifică din ziua de azi este axată întocmai pe 
aceste coordonate, încercând să simplifice ştiinţa simplificând profilurile 
participanţilor la viaţa ştiinţifică (Feyerabend, 2010, p. 3). Simplificarea urmăreşte 
următoarele etape:  

 la început este definit un domeniu de cercetare, este proiectat un domeniu 
de definiţie; 

 domeniul este mai apoi separat de celelalte discipline, dându-i-se o logică 
şi un scop propriu; 

 cristalizarea programului de cercetare; 
 conturarea şcolii de gândire; 
 pregătirea oamenilor de ştiinţă dedicaţi acelui domeniu, etapă esenţială în 

procesul de uniformizare. Se încearcă eliminarea influenţelor personale 
date de religie sau de simţul (natural) umorului, de inteligenţa emoţională 
sau de preferinţe, cultură şi obiceiuri. O consecinţă certă a acestei etape 
este limitarea potenţialului imaginativ. Imaginaţia unui om va avea de 
suferit şi, odată cu ea, şi limbajul. Acesta va înceta să mai fie cel original, 
firesc  şi va fi înlocuit treptat cu cel ştiiţific, de profil.  

Trebuie să existe o metodologie anarhică, care să corespundă unei ştiinţe 
anarhice. Spre diferenţă de starea de anarhie societală, al cărei sinonim este lipsa 
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autorităţii(1), diminuarea puterii legii şi a ordinii în plan ştiinţific nu va duce la 
haos, ci la existenţa unor condiţii primordiale de apariţie a noilor idei, aşa cum 
condiţii primordiale din punct de vedere fizic şi chimic au dus la apariţia vieţii pe 
Pământ. 

 
1.  Anything goes – Totul e permis 
 
„Singurul principiu care nu inhibă progresul este: este permis orice” este 

fraza lui Paul Feyerabend (2010, p. 7) care a şocat comunitatea ştiinţei 
cunoaşterii. Anything goes-ul său este simbolul anarhismului metodologic. Merge 
orice, se poate orice, totul e posibil, anything goes – ul este un îndemn mascat la 
acţiune, la descoperire, la inovaţie. Anything goes face trecerea între idee şi 
acţiune. Între idee şi acţiune progresul ştiinţific urmăreşte o cale greşită sub 
rigoarea legilor: apariţia unei idei, a unei probleme, apoi acţiunea, discuţia, critica, 
renunţarea. O alternativă superioară ar fi urmarea exemplului dezvoltării 
intelectuale a copiilor. La început ei îşi însuşesc vocabularul părinţilor şi ai altor 
adulţi din propria proximitate. Chiar dacă nu înţeleg complet sensurile cuvintelor 
folosite, continuă prin a le combina şi a se juca cu ele până când descoperă 
înţelesuri care fuseseră până în acel moment peste puterea lor comprehensivă. 
Ideea de bază este aceea că o activitate iniţială de agrement-divertisment este o 
precondiţie necesară a etapei finale din procesul de înţelegere, neexistând totodată 
niciun fundament pentru încetarea acestui mecanism la nivelul formării şi 
dezvoltării intelectuale a unui adult (Feyerabend, 2010, p. 10). Pe acelaşi trand 
metodologic pot fi analizate şi teoriile ştiinţifice: 

 la început se formează un puternic crez opus mainstream-ului şi 
experienţei contemporane; 

 credinţa aceasta nouă se răspândeşte, câştigă adepţi şi odată cu aceştia 
sprijin din partea altor teorii rebele sau controversate; 

 cercetarea este respinsă de pe canalele folosite deja de mainstream, dar 
acest lucru este benefic pentru noul crez, deoarece este redirecţionat către 
domenii insuficient cercetate şi evaluate, având ocazia să folosească idei, 
metodologii, instrumente şi experimente noi. La un moment dat, pe baza 
acestora din urmă, apare o nouă ideologie. Avantajul său iniţial este 
mobilitatea şi adaptabilitatea; 

 În momentul în care ideologia se dovedeşte capabilă să se autosusţină 
prin argumente independente de mainstream, ea poate forma o nouă 
doctrină în opoziţie cu mainstream-ul. Teoriile capătă claritate numai 
după după ce părţi disparate şi incoerente ale acestora au fost folosite 
pentru o anumită perioadă de timp. La început lipsite aparent de temei, de 
raţionalitate, sunt ca nişte jucării al căror uz se desfăşoară în afara 
oricărei metodologii, dar care vor constitui precondiţie esenţială a 
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clarităţii şi a succesului empiric de mai târziu. Paul Feyerabend a 
sintetizat acest lucru spunând că „fără a utiliza frecvent în mod eronat 
limbajul, nu se poate atinge nicio nouă descoperire sau progres” (2010,  
p. 11). Pe anything goes Paul Feyerabend îşi sprijină teza conform căreia 
„anarhismul ajută în atingerea progresului în oricare dintre sensurile pe 
care le alege cineva”. 

 
2. Șovinismul științific  
 
Principiul anything goes poate fi explicat analizând consecinţele „contra-

regulilor” care se opun regulamentelor oficiale, consacrate din demersurile 
ştiinţifice. O regulă contrară presupune acţiunea în sensul contrar rezultatelor 
obţinute până în acel moment. Regula este cheia de control care confirmă şi 
coroborează datele pe care se sprijină o teorie, statut care de fapt reprezintă esenţa 
empirismului (Feyerabend, 2010, p. 13). Şi cum empirismul are la bază metoda 
inducţiei, Paul Feyerabend propune explicarea principiului anything goes prin 
intermediul contrainducţiei. Aceasta dă naştere la următoarele întrebări:  

 Utilizează contrainducţia argumente mai bune decât inducţia? 
 Există circumstanţe care recomandă şi favorizează utilizarea sa? 
 Care sunt avantajele utilizării sale? 
 Care sunt dezavantajele şi limitele? 
 Este contrainducţia întotdeauna preferabilă inducţiei? 
Lista acestor întrebări poate continua, dar răspunsul general care le cuprinde 

este acela că oamenii de ştiinţă nu trebuie nici să conteste absolut orice regulă, dar 
nici să fie ancoraţi în ele, pe principiul că metodologiile ştiinţifice, indiferent cât 
sunt de puternice şi de evidente prin rezultatele oferite, trebuie să fie utilizate cu 
rezerva că mai devreme sau mai târziu îşi vor atinge limitele. Fără această 
atitudine, oamenii de ştiinţă vor ajuta teoriile să transforme ştiinţa în şovinism 
ştiinţific (Feyerabend, 2010, p. 28). Un bun exemplu în acest sens este 
revitalizarea medicinei tradiţionale în China comunistă. O mare ţară susţinută de 
mari tradiţii a importat principiile ştiinţifice ale Vestului, datorită superiorităţii 
intelectuale a acestuia. Ştiinţa a fost importată, predată şi răspândită forţat în 
detrimentul elementelor tradiţionale. Şovinismul ştiinţific triumfă dacă tot ceea ce 
este considerat incompatibil cu ştiinţa modernă este îndepărtat şi anulat, precum 
medicina tradiţională herbală şi acupunctura. Însă odată cu instaurarea 
comunismului, elementele burgheze au fost asociate medicinei practicate pe 
principiile ştiinţifice ale Occidentului, moment în care s-a decis reîntoarcerea la 
vechile valori. Paul Feyerabend (2010, p. 31) a recunoscut că, într-adevăr, a fost 
un caz de forţă majoră, dar la tirania şovinismului ştiinţific din cadrul medicinei 
chineze politica de forţă a partidului unic a fost singura formulă de răspuns. Ideea 
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este că şoviismului ştiinţific trebuie să i se opună forţe din afara comunităţii 
ştiinţifice, fie ele şi de natură politică. 

Şiinţa este unul dintre multiplele instrumente inventate şi perfecţionate de 
către oameni pentru a le facilita interacţiunea cu realitatea înconjurătoare. Nu este 
prin urmare nici vreun instrument unic, nici inefabil. În timp i s-a conferit 
suficient de multă autoritate pentru a deveni puternică şi periculoasă lăsată fără 
supraveghere. Însă nu este vorba numai de controlul tehnologiei nucleare de către 
forţe ostile păcii şi libertăţii, ci şi de poluarea intelectuală, care poate afecta 
dezvoltarea ulterioară a civilizaţiei într-o mare măsură (Feyerabend, 2010, p. 164). 
Acest lucru se poate întâmpla prin ntermediul sistemului de învăţământ. Prin 
folosirea notelor şi inducând teama de eşec didactic (şi virtual social), profesorii 
pot determina erodarea imaginaţiei studenţilor lor, care pot accepta modelele 
impuse pentru a putea promova. Paul Feyerabend (2010, p. 165) propune ca 
educaţia să fie scoasă de sub jurisdicţia pedagogilor profesionişti. Constrângerile 
notelor, competiţiei, examinărilor periodice ar trebui înlocuite de un proces de 
pregătire pentru obiective specializate. Un lucru trebuie evitat cu orice preţ: 
standardele speciale adresate persoanelor speciale care vor controla profesii 
speciale nu trebuie să penetreze sistemul de învăţământ. Educaţia generală trebuie 
să pregătească oamenii să poată alege între standarde, sau să îşi găsească locul în 
societatea formată din diferite grupuri care aderă la diferite standarde dar fără a se 
supune integral standardelor unui anumit grup special.  

Oamenii de ştiinţă sunt un grup special. Ei pot face analize corecte. Acest 
lucru însă nu înseamnă că oamenii fără pregătire ştiinţifică nu pot. Diferenţa este 
aceea că oamenii de ştiinţă ajung prin pregătire să aibă capacitatea de a vedea 
aspecte, iar oamenii de rând să perceapă doar lucruri. Însă şi această capacitate a 
lor de a privi adevărurile ştiinţifice din perspectivă a fost dată, pe lângă educaţie, 
de curajul de a depăşi şabloanele. De exemplu, egiptologii care studiau scrierile 
din Valea Nilului, deşi intuiseră că trebuie să interpreteze desene, nu le-au înţeles 
pe deplin decât după ce s-au gândit să nu le mai considere pe toate desenate pe 
principiile geometriei plane, ci şi pe cele ale geometriei în spaţiu. Acest exemplu 
marchează de fapt apariţia unui nou tip de om de ştiinţă, care caută progresul şi 
evită să cadă în capcana şovinismului ştiinţific.  

O reacţie la şovinismul ştiinţific este metoda de cercetare utilizată de 
antropologi. Două triburi de aborigeni de pe continente diferite pot părea 
asemănătoare la o primă vdere. Cu toate acestea, antropologii cei mai buni le 
studiază după următorul algoritm: mai  întâi iau contact, explorând canalele de 
comuicare şi limbajul. Observă apoi felul în care este reprezentată arta şi 
activităţile cotidiene. Este probabil intuibil că cei mai mulţi „sălbatici” îşi procură 
mare parte din hrană prin pescuit şi vânătoare, dar felul în care vânează, precum şi 
natura vânatului pot marca diferenţe foarte mari. Se încearcă apoi deprinderea 
unor aspecte legate de comportamentele spirituale, sociale, respectiv economice, 
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dacă este cazul. Abia după toate acestea, antropologul încearcă să schiţeze câteva 
idei cheie. Acest proces trebuie însă desfăşurat fără inferenţe externe. Încercarea 
de studiere a tribului prin intermediul cunoştinţelor anterioare despre alte triburi 
aduce cercetarea sub umbra şovinismului ştiinţific şi a capcanelor obişnuite ale 
inducţiei. Ştiinţa trebuie abordată aşa cum antropologul abordează pe tămăduitorii 
din cadrul unui trib care reprezintă sectorul medical de acolo, domeniu în care pot 
fi întâlnite cele mai interesante lucruri rudimentare cu echivalent ştiinţific în 
lumea civilizată. Trebuie să fie pregătit să analizeze lucruri lipsite de logică în 
aparenţă (pentru descoperirile din medicina contemporană), şi să acţioneze lipsit 
de logică pentru a putea funcţiona cu ajutorul lor.  

 
3. Riposta la adresa tiraniei științei  
 
Ştiinţa trebuie însă să fie percepută şi dintr-o perspectivă deschisă, 

prietenoasă. În The Tirany of Science Paul Feyerabend (2011, p. 9) face o foarte 
interesantă paralelă între aceasta şi o piaţă. Aceasta nu doar furnizează 
consumatorilor bunuri, ci le şi atrage atenţia asupra bunurilor de care ei ar putea 
avea nevoie fără să fie conştienţi. Se poate spune aşadar că ştiinţa, religia, arta pot 
fi considerate pieţe spirituale, cu diferite raioane şi departamente, corelate între 
ele. Dar aşa cum diversitatea unei pieţe în dezvoltarea sa determină oamenii să 
accepte şi lucruri noi, nu numai pe cele cunoscute deja şi împământenite în 
propria experienţă, probabil că nici ştiinţa nu s-a născut din experienţă. Ştiinţa s-a 
născut mai degrabă animată de contestarea experienţelor anterioare. Cu toate 
acestea, se impune o delimitare clară între empirism şi experienţă. Aceasta din 
urmă este suma tuturor percepţiilor celor cinci simţuri, atunci când indivizii iau 
contact cu lumi noi. Empirismul este o filosofie bazată pe experienţă care atestă 
faptul că experienţa, utilizată corespunzător, poate să redea o perspectivă corectă 
asupra lumii.  

Tirania şovinismului ştiinţific este dată, printre altele, de o serie de limitări 
ale unităţii ştiinţei, sintetizate în următoarele propoziţii:  

P1: Progresul ştiinţific (din perspectiva susţinătorilor săi) depinde de 
deschiderea unor oameni la doctrinele noi, ce intră în conflict cu poziţiile rigide şi 
totalitare ale altora. 

P2: Ideile şi doctrinele sunt acceptate greu, fiind uneori necesare perioade 
îndelungate de timp până la obţinerea recunoaşterii. 

P3: Principiile pe care se construieşte recunoaşterea ştiinţifică într-o 
societate nu sunt universale, existând probabilitatea (şi normalitatea) ca fiecare 
societate să îşi definească propriile standarde de evaluare. 

P4: Perspectivele noi asupra doctrinelor pot intra în conflict cu mainstream-
ul, dar nu vor contesta niciodată metodologia îmbrăţişată de oamenii de ştiinţă şi 
de susţinătorii acesteia, raţionalismul (Feyerabend, 2010, pp. 40-43). 
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Uneori însă oamenii nu sunt pregătiţi să aştepte viitorul şi progresul ştiinţific 
care poate urma. Utilitatea superioară a consumului prezent îl determină pe Paul 
Feyerabend să considere economia o ştiinţă empirică. Un exemplu bun în acest 
sens a fost decizia preşedintelui american Bill Clinton în formarea grupui său de 
consilieri economici. Marii economişti şi profesori universitari ai momentului îşi 
pregătiseră deja mapele de lucru şi cărţile, dar, spre surprinderea generală, 
preşedintele nu a solicitat pe niciunul dintre cei care aveau în spate cariere 
universitare consacrate, cu publicaţii şi premii internaţionale. A optat pentru 
consilieri desprinşi din participanţii curenţi la viaţa economică, a căror experinţă 
şi acurateţe în observarea realităţilor economice au fost preţuite mai mult decât 
articole ştiinţifice abstractizate în limbaj de lemn.  

În timp ştiinţa s-a transformat în ştiinţă de laborator, iar ştiinţa de laborator 
are de cele mai multe ori menirea, prin experimentele sale, să elimine 
disturbanţele, volatilitatea şi denivelările. Natura se supune unor principii simple, 
într-adevăr, dar aceste principii sunt uneori simple doar în aparenţă, pentru că 
natura ascunde în spatele acestora toate tipurile de procese secundare. Prin urmare 
natura trebuie ajustată, procesele secundare eliminate, iar principiile simple 
amplificate până când ajung să fie percepute cât mai clar cu putinţă. Aceasta este 
cauza pentru care oamenii de ştiinţă încearcă să transforme ceea ce studiază prin 
abstractizare şi rezultate artificiale. Abordarea respectivă se bazează pe o anumită 
atitudine a comunităţii ştiinţifice contemporane. Mai întâi de toate se presupune că 
natura nu îşi dezvăluie de bună voie secretele, motiv pentru care trebuie 
constrânsă să o facă.  Legile de bază sunt ascunse de opinii false şi de obstacole 
materiale care trebuie îndepărtate pentru atingerea obiectivităţii şi a legităţii 
ştiinţifice.  În al doilea rând, un om de ştiinţă care cunoaşte legile universale poate 
judeca o situaţie concretă de la masa sa de lucru din laborator, fără a fi necesară 
deplasarea sa pe teren. Legile universale, la urma urmelor, sunt aceleaşi peste tot. 
Sunt necesare doar câteva întrebări pentru obţinerea unor date suplimentare care 
vor fi introduse în tabele, modele şi programe, capabile să realizeze automat 
preţioasele predicţii ştiinţifice. Acesta este motivul transformărilor la nivelul 
învăţământului, din cauză căruia universităţile politehnice s-au reprofilat de la 
dezvoltarea competenţelor dedicate îndemânării la inginerie, medicina îşi 
transferă interesul de la practica efectivă la biologia moleculară, iar evaluările de 
pe piaţa forţei de muncă, bursele şcolare, procedurile medicale şi căsătoriile ajung 
să ţină mai mult seama de rezultatele unor teste în scris, nu de dezbaterea directă 
între participanţi. Testele scrise oferă obiectivitatea evaluării, dar acest lucru dă 
evaluării obiective o nouă definiţie: acea evaluare pe care cineva nu trebuie să o 
verifice personal. Variabilele introduse în tabele şi modele permit evaluatorului să 
rămână liniştit acasă. Modelul este susţinut de matematică şi de cele mai bune 
date empirice obţinute. Aceste informaţii empirice sunt procesate conform unor 
principii proiectate în laborator, sau la birou, sau acasă, nu pe teren. Într-un astfel 



Grigore Ioan Piroșcă 
	
90 

de context Paul Feyerabend (2011, pp. 46-47) obişnuia să spună că „suntem la 
mile depărtare de problemă, în timp ce ea zace acolo în natură, cu plantele sale, 
norii, insectele, oamenii, rozătoarele, viermii etc. Aproape că suntem pe altă 
planetă.”  

 
Concluzii  
 
În aceste condiţii soluţiile găsite de ştiinţă nu vor fi eficiente decât din 

perspectiva eficienţei definite în cadrul laboratorului. Îmbunătăţirea indicatorilor 
economici nu înseamnă în mod necesar îmbunătăţirea vieţii, bazată pe sentimente, 
tradiţii, angajamente şi răbdare în formarea generaţiilor. 

Rezolvarea problemelor curente ale societăţii este prea importantă pentru a 
fi lăsată la latitudinea oamenilor de ştiinţă. Deciziile finale sunt luate tot de către 
guverne, aşa cum înainte Biserica era cea care avea ultimul cuvând de spus în 
acceptarea descoperirilor ştiinţifice. Atunci când Feyerabend (2011, p. 5) a invitat 
patru teologi să vorbească despre influenţa ştiinţei asupra religiilor lor, catolicul şi 
protestantul au spus „Am fost deja o dată arşi pe rug. Nu vrem să se întâmple asta 
din nou”, în timp ce musulmanul şi evreul şi-au exprimat interesul pentru orice 
formă de cunoaştere. Aceasta nu este decât o subliniere a faptului că prin 
cunoaşterea ştiinţifică nu trebuie să se vadă nicio cale absolută, ci doar un caz 
particular al cunoaşterii. 
 
 
Notă 
 
(1)  Din grecescul an + arkhe, fără autoritate 
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