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Costurile democraþiei

„Existã graniþe ale nonsensului
care nu trebuie depãºite cu prea multã lejeritate.”

Adam Michnik

Teoriile nu sunt vinovate de eºec. Oricât s-ar putea
ilustra eºecul teoriei neomonetare cu fenomenologia crizei
actuale, adevãrul este altul. Eºecul se datoreazã mariajului
dintre teoria neomonetarã ºi credinþa în infailibilitatea pieþei.
Un fel de unire cu o divinitate omnipotentã.

La drept vorbind, mariajul mistic a fost contractat de
militanþii teoriei neomonetare ºi de politicienii
neoconservatori alimentaþi de ultimele forme ale
fundamentalismului în varianta religiei libertariane. Primii
erau, în fapt, practicieni ai controlului puterii prin bani, ceilalþi
erau executanþi ai puterii în numele dreptului natural al
celor care deþin baza materialã a puterii.

Eºecul atribuit teoriei este, în realitate, eºecul
instrumentãrii excesului de putere. Acea putere care se
autoreproduce doar prin concentrarea avuþiei. Adicã
puterea politicã focalizatã pe deþinerea tuturor puterilor,
începând cu cea economicã ºi militarã, trecând la cea
juridicã ºi ajungând la cea ºtiinþificã ºi civicã. Este puterea
pentru care controlul discreþionar al libertãþilor este ceva
firesc. Este puterea care tinde sã fie absolutã, în aceastã
stare, coruperea tuturor valorilor, înainte de toate a celor
morale, fiind declaratã un drept natural al puterii politice.

Eºecul teoriei neomonetare este vizibil în aceste condiþii.
Extracþia ei liberalã a fermentat, paradoxal, o licoare
totalitarã, creatoare de dependenþe. Din ceva destinat sã
fie binecuvântare s-a transformat în altceva, rãu-prevestitor.
În locul sporului de bunãstare obþinut prin instrumentarea
raþionalã a lumii banului s-a ajuns la distribuþia libertãþii prin
voinþã minoritarã.

Sinteza þine cont doar de antitezã, într-un fel în care
istoria pare cã nu are nevoie de tezã. Adicã ceva absurd de
genul viziunilor esoterice în care lumea trebuie sã fie cu
susul în jos ºi cu dosul în afarã. Nu doar relativizarea
contribuie la noua derutã a înþelegerii, ci ºi o nevoie
întreþinutã pervers pentru absolutismul politic ºi controlul
de tip totalitar, având suport în randamentul lor incontestabil.

Costul redus al ideii unice este argumentul inevitabil pentru
respingerea tranzacþiei pentru cã se dovedeºte… prea
scumpã. Democraþia devine cel mult o faþadã în spatele
cãreia se simplificã totul pentru a fi controlul ieftin.

Tentaþia este irezistibilã ºi se transferã achiziþii din
judecata economicã în cea politicã. Teoria neomonetarã
este jefuitã de ideea guvernãrii indirecte de cãtre radicalismul
neoconservator pentru a o folosi în diminuarea costurilor
de tranzacþie specifice democraþiei. În felul acesta, se
falsificã teoria neomonetarã ºi se goleºte de conþinut
democraþia. Triumfã, în schimb, antitezele acestora.

ªocul produs sidereazã conºtiinþele. Reperele sunt tot
mai distante. Minciuna – cel mai ieftin produs al minþii – este
consideratã normã a reuºitei. Corupþia devine universul în
care se justificã acþiunea ºi decizia politicã. Vinovaþii sunt în
afara acestui univers cu susul în jos ºi cu fundul în afarã.
Cinismul întemeiazã confrerii în care se exercitã ritualul
exorcizãrii adevãrului ºi dreptãþii. Graniþa dintre bine ºi rãu
este ºtearsã. Lumea retrãieºte bing-bang-ul cu noul
dumnezeu al antitezei.

Desigur, dupã principiul hölderian, creºte ºi ceea ce ne
salveazã de pericolul întemeiat prin mariajul dintre teoria
neomonetarã ºi voinþa de putere. Reasumarea costurilor
democraþiei este soluþia la nodul gordian al exceselor politice.
Fuga de extreme este înscrisã în natura umanã. Mema
moderaþiei este puternicã. Omenirea nu uitã de eternitate
chiar dacã oamenii sunt obsedaþi de timp. Ieºirea din timpul
exceselor este o rezultantã normalã a eternitãþii. Nu se
întâmplã acum, dar mâine se întâmplã.

Acesta este mecanismul implacabil prin care speranþa
are mereu ºansa sã împingã lucrurile înainte. Prin el teoriile
se lecuiesc de faptul cã sunt creaþii eºuate, iar voinþa de
putere îºi calibreazã amplitudinea dupã costurile de
tranzacþie ale sistemului democraþiei.

Balanþa îndreptãrilor ºi responsabilitãþilor se
reechilibreazã.

Marin Dinu
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