Reîncărcarea Economiei
„Caracterul neobişnuit al avuţiei a fost impus în două variante: ca
iluzie a egalităţii de şanse şi ca suport al accesului statistic la putere.”

Sunt cel puţin două decenii de când capacitatea explicativă a Economiei
are o problemă: consecinţele, în marea lor majoritate, nu izvorăsc din premise.
Într-un fel nevrotic, s-a produs o înstrăinare a relevanţei teoriei de consistenţele
şi conţinuturile sale.
În mod critic, fenomenologia relevanţei a pierdut întemeierea pe
substanţializarea prefigurată de consistenţă. Spaţiul vid explicativ s-a instalat în
bună măsură şi între raţionalitatea premisei şi configurarea consecinţelor, aria
de cuprindere a consecinţelor neintenţionate, bunăoară, indicând acest lucru.
Între încărcătura intenţională a premisei şi rezultatul obţinut apare o diferenţă
semnificativă reprezentată de consecinţele neintenţionate, ceea ce generează
stări prelogice, chiar ilogice pentru înţelegere.
Când ceva se întâmplă dincolo de spectrul explicativ al ipotezei raţionale
se infiltrează cu rol motivant gândirea magică. Ipostazele raţionalizate rămân,
astfel, suspendate, creând Economiei inclusiv riscul operării cu conjecturi, dacă
nu eşuează în jungla asumpţiilor ideologizante.
Nu putem să nu observăm faptul că această nevroză epistemologică a
Economiei a apărut din momentul în care s-a ajuns la forţarea înmulţirii
mijloacelor pentru a se atinge un scop anume, în sensul de scop în sine,
reprezentat de avuţie. Caracterul neobişnuit al avuţiei a fost impus în două
variante: ca iluzie a egalităţii de şanse şi ca suport al accesului statistic la
putere. În primul caz a fost vorba despre permisivitatea mecanismelor societale
cerută de democratizare, iar în cel de-al doilea caz, de reducerea costurilor cu
funcţionarea sistemelor democratice.
Ambele situaţii sunt, fără îndoială, perverse: egalitatea de şanse este reală
în sens potenţial, adică se verifică doar statistic, iar accesul la putere este un
potenţial care se împlineşte prin excepţie, nonstatistic.
Alterarea sensurilor democraţiei ca iluzie a egalităţii de şanse este tot mai
evidentă pe măsură ce se multiplică mijloacele de substanţializare a avuţiei.
Calea bătătorită a economiei de cazinou susţine acest adevăr. Speculaţia,
căutarea de rentă, fictivizarea valorii activelor, virtualizarea creşterii proprietăţii
etc. asigură conţinutul economiei tip cazinou. În mod magic, deci ireal, oamenii
trăiesc iluzia îmbogăţirii. Inventarea la infinit de mijloace de sporire a avuţiei de
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genul creditului nelimitat de condiţionalităţi raţionale sau stimularea avântului
preţului locuinţelor pentru a genera exuberanţa iraţională a amânării costurilor
în viitor prin îndatorare excesivă sunt aspecte specifice economiei cazinou.
Într-o economie de cazinou realitatea se simte bine, în timp ce gândirea,
cu pandantul ei ştiinţific, pleacă în vacanţă. La drept vorbind, condiţiile absenţei
sunt create pentru că, fiind excedaţi de reuşită, oamenii nu au nevoie de raţiune
şi raţionalitate. După cum prea bine se ştie, mai binele în exces colapsează însă
binele accesibil, arhitectura succesului căutat cu orice mijloace năruindu-se
inevitabil în praful iluziei.
Ceea ce părea să fie calea regală a egalităţii de şanse prin accesul
nelimitat la avuţie se dovedeşte o tragedie sisifică trăită în masă. Şi aceasta
pentru că după epuizarea atacului de panică prin destrămarea iluziei trebuie
reluată, cum ne sugerează pilda eroului antic, obişnuinţa trăirii concrete a
efortului, singura măsură a egalităţii de şanse.
Scopul de a ajunge la putere prin avuţie cu orice preţ este mereu pierdut
statistic. Avuţia nu poate fi democratică cât timp trebuie să fie raţională, pe
când puterea rarefiază democraţia folosind avuţia ca argument de întemeiere.
Una nu poate fi cealaltă decât dacă se admite că ambele nu au nicio legătură cu
democraţia văzută ca egalitate de şanse şi ca îndreptăţire responsabilă la
libertate.
Ceea ce simţim că este nevroza Economiei îşi are temeiul în falsificarea
mijloacelor necesare în atingerea scopului, ca şi în încărcarea scopului cu
conţinuturi iluzorii. În fapt, ieşirea din nevroză este posibilă prin reîncărcarea
Economiei cu substanţa sa limitată la scopul firesc, originar. Amestecul de
sensuri ale funcţiei Economiei o împinge pe aceasta în universul tranzacţional
al intereselor politice pentru distribuirea puterii, fapt ce ar genera abdicarea de
la principiile care structurează spaţiul raţionalităţii efectelor de utilitate pentru
că efortul ar fi pur şi simplu o problemă de calcul politic.
Epistemologic, aceasta înseamnă ca rezultatele să fie complet explicate de
o altă ipoteza raţională.
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