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UN ALIAT ÎMPOTRIVA 
B I G O T I S M U L U I I N T E L E C T U A L 

de H.-R. Patapievici 

Faţă de lungile coloane dedicate lui Marx sau Keynes în 
ediţia din 1997 a Enciclopediei Britanice,  von Mises 
(1881-1973) se bucură de numai zece rânduri  printre 
altele, suntem informaţi că este cunoscut pentru  credinţa sa în 
puterea  Heilbroner, într-o influentă 
carte de biografii ale marilor   gustată de 
marele public (Filozofii lucrurilor  ultima ediţie 
revizuită 1986, traducere în română la  1994), nu 
doar că nu îl numără  marii economişti, dar nu îi citează 
ideile nici măcar o dată. Cu totul în treacăt este menţionat de 

 impozanta şi erudita sinteză Teoria economică în 
retrospectivă (ediţia a patra, 1985, traducere în română la 
Editura Didactică şi Pedagogică, 1992). In opinia intelectuală 
comună, ideea de mare economist continuă să fie constant 
asociată cu Marx, care nu a avut cu teoria economică decât 
relaţii ideologice (în sensul peiorativ, dat de el, termenului), în 
timp ce contribuţiile lui Ludwig von Mises, în afara unei zone 
specializate de economişti sau de admiratori ai filozofiei 
austriece, sunt complet necunoscute.  amintesc de lungile 
discuţii avute cu tatăl meu, economist cu studii la Viena în timpul 
războiului (de unde economiştii austrieci dispăruseră cu totul, 
alungaţi de nazism), despre teoria  care el 
credea, şi care mie îmi părea ilogică. Argumentele sale erau din 

 şi,  Marx, pe care îl preţuia ca 
economist. Ale mele erau strict logice şi, de  se rezumau la 
exemplul contrastului dintre valoarea diamantului şi a paharului 
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cu apă pentru un om aflat în deşert. Discuţiile au rămas sterile, 
deoarece eu nu  convinge de justeţea ideii că valoarea 
unui produs este determinată de timpul cheltuit pentru  

produce, iar tatăl meu mi-a întipărit o imagine opresivă a 
marxismului, ca „orizont de  teoriei economice 

 ce  convins, pe moment, de neseriozitatea teoriei 
economice). 

Două lucruri sunt aici de spus. Primul se referă la condiţiile 
 gândirii economice  în mediile 

intelectuale. Ah doilea se referă la condiţiile în care poate fi 
depăşit bigotismul intelectual promovat de mediile intelectuale 
care se  

Despre glorie şi  

Toată lumea cunoaşte teoriile lui Marx privind relaţia dintre 
şi exploatare ori cea dintre nedreptatea profitului 

capitalist şi caracterul inexorabil al luptei de clasă. Aceste teorii, 
deşi sunt demonstrabil false din punct de vedere economic, sunt 
încă monedă curentă în mediile  considerat 
mai puţin u m a n dacă nu crezi cu fanatism în teoria exploatării 
capitaliste a omului de către om. Reciproca este deopotrivă 
valabilă: eşti considerat inuman, dacă  că inegalitatea 
economică e o condiţie a prosperităţii generale. Reversul faptului 

toate aceste teorii false sunt considerate adevărate de 
intelectualii progresişti este că aproape toţi gânditorii care au 
demonstrat falsitatea teoriilor economice pretins progresiste sunt 
ignoraţi sau, când'nu sunt complet ignoraţi, sunt bârfiţi ori 
desconsideraţi. Să comparăm notorietatea lui Marx qua 
economist cu lipsa de renume intelectual a marelui economist 
Eugen von  care a desfiinţat 
teoria marxistă a valorii şi a elaborat o teorie a dobânzii care, 
după ştiinţa mea, nu afost încă depăşită. Prestigiul intelectual al 
teoriilor lui Keynes, considerate false încă de la apariţie de unii 
gânditori ai şcolii austriece de economie, continuă să fie imens 
şi după bancruta lor oficială,  tragere de inimă 

 anii  Argumentul lui Mises în privinţa imposibilităţii de a 
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face calcule economice în socialism a  formulat în 1920, iar 
politologii descoperă azi cu candoare că, în mod surprinzător, 
planificatorii sovietici nu puteau calcula nimic şi că, deci, 
planurile lor economice erau deopotrivă arbitrare şi fictive. Să ne 
amintim de extraordinarul prestigiu pe care ideile de planificare 
economică, de control macroeconomic al economiei, de 
intervenţie a statului în economie, de control al societăţii asupra 
individului   îl mai aibă astăzi, peste tot în lume, 
în mediile intelectuale   transmis 
integral opiniei publice, astfel că politicile votate de electorat vor 

fi aproape întotdeauna în sensul prejudecăţilor favorabile 
omnipotenţei statului şi defavorabile capitalismului. Aş spune 
că între prejudecăţile pe care mediile intelectuale  
le promovează cu încăpăţânare şi disproporţia dintre faima lui 

Marx şi ignorarea lui Ludwig von Mises este o legătură 
directă. Mediile intelectuale, care de două secole au plămădit (şi 
continuă să plămădească) opinia comună a oamenilor cultivaţi 
cu idei progresiste, au crezut (şi mai cred încă) în adevărul 
câtorva principii, cărora Mises s-a străduit toată viaţa să le 
demonstreze nu doar falsitatea, dar şi nocivitatea extremă. Astfel, 

face parte din catehismul  susţii că: 

1. libertatea de a face comerţ sau afaceri este calitativ 
inferioară libertăţilor intelectuale ori sociale; prin urmare, 
desfiinţarea sau îngrădirea libertăţilor inferioare (cele 
economice) nu au nici un efect asupra libertăţilor superioare 
(cele sociale ori intelectuale); 

2. statul se comportă ca o  care dispune de o 
cunoaştere superioară oricărui individ luat în parte; prin urmare, 
statul are dreptul epistemologic de a interveni atât în economie, 
cât şi în relaţiile private ori publice dintre oameni; 

3. prosperitatea rezultă din  prin urmare, oricine 
munceşte produce cu necesitate  ce revine la a 
afirma că prosperitatea este la îndemână, este, aşa spunând, 

 

7 



4. omul este bun de la  răul vine din  
urmare, societatea trebuie transformată potrivit doctrinei binelui, 
care este în posesia intelectualilor progresişti. 

Toate aceste principii sunt consubstanţiale concepţiei 
socialiste despre lume şi viaţă (o variantă a colectivismului). 
Socialismul este, în fond, numele potrivit pentru a desemna 
convingerile profesate de cei care se consideră  şi 

 ai  aceşti „progresişti" şi „prieteni ai 
umanităţii" au sprijinit până la capăt cel mai întins genocid din 
istoria lumii nu  clintit cu nimic convingerile, nici nu  
modificat agenda. Nu au avut îndoieli când comunismul era 
puternic, nu au  acum, când comunismul a  iar 
mărimea dezastrului lăsat în urmă nu mai poate fi nici negată, 
nici ignorată. Punctele enumerate mai sus continuă să fie 

  a lumii „progresiste"  
nestrămutată  activişti, fanatică) în valabilitatea acestora 
continuă să fie, după opinia mea, principalul motiv al debilului 
interes intelectual pe care îl trezesc ideile celor ce au criticat 
concepţiile autorilor care le confirmă valabilitatea. Marx sau 
Keynes, spre pildă, confirmă valabilitatea unora din principiile 
enumerate mai sus şi, ca atare, vor fi omologaţi valoric prin 
interesul pe care publicul larg cultivat îl va purta ideilor lor. In 
schimb  Mises, deoarece infirmă valabilitatea 
acestora, vor fi nişte candidaţi puţin credibili pentru notorietate 
(orice notorietate este,  sens, excesivă; de aceea, ea se 
bazează fie pe o  pe linguşirea, demnă ori interesată -
întotdeauna emfatică - a locurilor comune). 

Cred că această stare de fapt poate  la întrebarea: 
„Cum de este atât de puţin cunoscut Ludwig von Mises în mediile 
intelectuale, în ciuda calităţii excepţionale a   

Scurt  răspunsul este următorul. Alături de alţi 
gânditori ai Şcolii austriece de economie, încă mai puţin 
cunoscuţi, Ludwig von Mises a contribuit decisiv la demonstrarea 

falsităţii unora dintre ideile ce constituie coloana  a 
mediilor intelectuale care jură pe religia „ideilor  
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Cum adevărul nu poate fi infirmat prin strigăte, plebiscite, 

proteste sau indignare, metoda încă valabilă constă în 

ostracizarea celor care îl susţin. Ca atare, Marx este o glorie 

universală, Eugen von  ca   

mult mai cunoscut decât  cazul lui Mises este, 

cred eu, similar. 

Bigotismul intelectual „progresist" 

Al doilea lucru pe care aş dori să îl discut se referă la 

condiţiile în care poate fi  bigotismul intelectual promovat 

de mediile intelectuale care se autointitulează progresiste. In 

această privinţă, gândirea lui  von Mises reprezintă un 

aliat indispensabil. Claritatea ideilor, stringenţa logică 

impecabilă, discernământul faţă de prezenţa camuflată  

adevăr de la sine înţeles) a  sensibilitatea pentru libertate 

si repulsia pentru aservire, capacitatea de a reduce la principiu 

abundenţa (aparent) confuză a evenimentelor reale, toate aceste 

însuşiri, deopotrivă morale şi intelectuale, contribuie atât la 

adevărul, cât şi la eficacitatea ideilor sale. Pentru bolnavii de 

colectivism, o cură cu gândirea lui constituie una dintre puţinele 

şanse de însănătoşire. Seria de conferinţe reunite în cartea pe 

care publicul românesc o are acum  faţă ilustrează toate aceste 

însuşiri  manieră succintă şi concentrată. Este cea mai 

scurtă carte sigură despre adevărurile economice pe care o 

cunosc. Din acest motiv, ea  un aliat preţios al spiritelor 

libere şi un duşman al bigotismului intelectual. 

Nu doresc să intru în substanţa ei: orice rezumat, datăfiind 

concentrarea şi brevitatea textului însuşi, dacă nu va coincide cu 

textul, este condamnat să îi fie inferior. Aş vrea să indic însă 

unele dintre argumentele cu ajutorul cărora Mises respinge 

câteva idei  gata" care formează  oricărui 

progresist respectabil. 
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Cea mai tenace trăsătură a mediilor intelectuale moderne 

este resentimentul faţă de capitalism. De la dispreţul artistului 

fată de filistinismul burgheziei până la duşmănia intelectualului 

idealist faţă de „puterea  o figură retorică nu a fost 

ocolită pentru a exprima faptul că, în viziunea multor artişti şi 

intelectuali, a fi progresist înseamnă a cere suprimarea 

capitalismului. Mises arată foarte clar că  de capitalism, 

atunci când este bine intenţionată, se bazează pe o iluzie: iluzia 

că libertatea de expresie şi de gândire, libertatea presei şi a 

religiei, libertatea de a nu fi arestat fără judecată pot fi 

prezervate fără libertate economică. Dacă statului i se  

dreptul de a controla economia (socialism), atunci libertăţile 

intelectuale şi garanţiile juridice ale legalităţii sunt de facto 
anulate, deoarece statul îşi poate oricând justifica abuzurile prin 

invocarea interesului de stat. Admiţând acest argument, cei mai 

radicali dintre promotorii suprimării libertăţii economice susţin 

că societatea capitalistă trebuie să dispară deoarece singura 

variantă de om compatibilă cu ea este una lipsită de orice 

valoare metafizică. Ei argumentează că  

este inferioară metafizic „servitutii" socialiste: căci, spun ei, 

dacă socialismul nesocoteşte libertăţile individuale, atunci 

capitalismul face caduce libertăţile metafizice, ceea ce este 

incomparabil mai grav. Să observăm că premisa (ipocrită) a 

acestui argument este că există o ordine socială capabilă să 

încarneze fără rest valorile metafizice, şi că acest tip de societate 

se bazează pe suprimarea libertăţilor inferioare, deoarece ar fi 

nocive. Mises răspunde acestui nou argument prin reducerea lui 

la premisa care îl fondează: libertatea metafizică nu este de 

resort social, argumentează el, iar noţiunea de libertate are sens 

numai în cadrul societăţii; cine crede că valorile metafizice sunt 

de competenţa societăţii admite implicit că o putere exterioară 

(cum ar fi statul) are dreptul metafizic de a ne dicta convingerile. 

Altfel spus, o libertate completă şi, deci, perfectă nu există. De 

ce? Deoarece libertatea integrală este, în principiu, adică potrivit 
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tuturor parametrilor ei, imposibil de atins în societăţile umane. 

Trebuie să ne mulţumim cu ce avem în mod real la îndemână şi 

să evităm să ne plasăm aşteptările în zone de unde, în principiu, 

nu ne pot veni decât dezminţiri. Nimeni, dacă este raţional, nu va 

aştepta răspunsul la problema  de la cumpărăturile 

pe care le poate face la piaţă. Prin acest tip de argument, Mises 

ne invită să distingem cu grijă între naturile eterogene ale 

referinţelor cotidiene şi ne îndeamnă să privim lumea cu realism, 

încercând să ne dezbărăm, fără trufie, de bovarismele care ne 

agită sufletele. 

 altă idee încăpăţânată a colectiviştilor susţine că statul 

este mai inteligent decât cetăţenii săi. Ea provine, potrivit lui 

Mises, din epoca premodernă, când monarhul era unsul lui 

Dumnezeu şi era considerat, datorită acestei legături privilegiate 

cu Cerul, ca posedând mai multă înţelepciune decât oricare 

dintre supuşii săi.  relictă grotescă a atributelor regilor 

taumaturgi în vremurile mai noi fusese teoria comunicării 

 german cu  universului, teorie propusă de 

şi prizată cu entuziasm de numeroase cohorte de 

 intelectuali ai  (cine crede că exemplul este particular 

şi că, deci, nu are relevanţă poate oricând înlocui  

german cu  comunist, iar  universului cu 

Teoria Marxistă: raţionamentul rămâne valid).  altă rămăşiţă 

a tezei statului-taumaturg, mult mai tenace, este credinţa 

socialistă în puterea planificatoare a statului în economie. Dacă 

statul este cu adevărat mai inteligent decât oricare dintre 

 atunci pretenţia sa de a conduce economia este 

justificată. Invers, dacă s-ar putea demonstra că, în principiu, 

planificarea economică nu poate fi realizată, atunci teza statului-

taumaturg trebuie discreditată ca falsă. Or,  von Mises a 

avansat încă din 1920 un argument valid împotriva posibilităţii 

calcului economic în socialism. Argumentul său poate fi rezumat 

astfel. Problema celui care intenţionează să planifice economia 

pe care o controlează integral nu este aceea că ar duce lipsă de 
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formule de calcul sau că i-ar lipsi abilitatea de a duce la bun 

calcule complicate. Problema planificatorului este dublă: 

pe  o  el are nevoie de un tablou realist al preţurilor de 

cost al produselor şi al resurselor; pe de altă parte, el trebuie să 

fie capabil să aprecieze corect modul în care va aplica în 

economia reală rezultatele calculelor sale. In primul caz, el nu 

poate calcula deoarece preţurile care îi vin din producţie sunt 

false în mod intrinsec: ele nu exprimă nici catalogul resurselor 

disponibile, nici raritatea lor, nici intenţiile consumatorilor, nici 

costurile de producţie. In termenii lui Mises, „calculul economic 

este posibil numai dacă există preţuri monetare, nu numai pentru 

bunurile de consum, ci şi pentru factorii de  al 

doilea caz, planificatorul nu va şti cum să întrebuinţeze 

rezultatele calcului său economic, şi aceasta deoarece el nu este 

pus într-o situaţie de risc, ci într-o poziţie de tip birocratic, care 

este intrinsec şi inevitabil lipsită de răspundere. Or, argumentează 

Mises, „dacă trebuie să convingi un grup de persoane a căror 

soartă nu este direct dependentă de soluţia problemei, nu vei 

reuşi  

Esenţa capitalismului nu este, cum cred socialiştii, 

supremaţia arbitrară a capitalistului (schimbând termenul, 

aceasta ar fi mai degrabă esenţa feudalismului). Potrivit lui 

Mises, esenţa capitalismului este dată de punerea producţiei 

economice la dispoziţia consumatorului. Vânzătorii capitalişti 

ştiu acest lucru şi, de aceea, mulţumesc întotdeauna 

cumpărătorului, de consumul căruia ştiu că atârnă. Dimpotrivă, 

în socialism, orice cumpărător ştie că depinde într-o manieră 

chinuitoare de  vânzătorului (şi, în general, de 

voinţa Marelui Planificator): de aceea, vânzătorii vor fi 

atotputernici şi discreţionari, iar consumatorii vor face, spăşiţi şi 

aserviţi, coadă. 

Interesante sunt premisele antropologice ale acestei situaţii 

de fapt. Socialiştii cred că oamenii ar trebui să producă din 

altruism. Adepţii sistemului economic de piaţă liberă cred însă că 
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oamenii „nu procedează aşa din  pentru că doresc să 

câştige  are la bază o antropologie normativ-

optimistă (atunci când e liber, omul nu poate face decât binele), 

în timp ce capitalismul, care, prin natura sa, nu e doctrinar, 

înclină spre una realist-pesimistă (atunci când e liber, omul poate 

face  De aceea, în ciuda aparenţelor, socialismul este în 

mult mai mare măsură incompatibil cu creştinismul decât 

capitalismul (discuţia e însă mult mai vastă). Mai mult, 

epistemologia capitalismului implică o bogăţie de distincţii 

extrem de fertile cognitiv, pe care epistemologia socialistă le 

expulzează din orice ontologie a existenţei sociale, deoarece ea 

nu poate fi tehnic sensibilă decât la raportul de comandă I 

execuţie, pe care îl regăseşte mecanic în inima oricărui proces 

social. 

 fabulă: momentul şi locul rostirii acestor conferinţe 

Nu este inutil să ne reamintim unde şi când au avut loc cele 

şase conferinţe pe care cititorul român le are acum  faţa ochilor. 

când von Mises acceptase invitaţia de a ţine un număr 

de conferinţe, în limba engleză, la Universitatea din Buenos 

Argentina era o periferie a lumii active şi se instalase deja 

temeinic în subdezvoltarea turbulentă cu care ne-a obişnuit stilul 

violent şi arbitrar al  de Sud. Totuşi, nu întotdeauna 

fusese aşa. In  dată la care mesajul economiştilor austrieci  

era deja pe deplin conturat, Argentina avea un venit pe cap de 

locuitor superior celui din Imperiul  egal cu cel 

al Germaniei lui Bismarck. In  Argentina era situată în 

grupul celor mai bogate ţări din lume, pe poziţia a şaptea. Cum 

se explică atunci că în 1986 Argentina ajunsese la un nivel al 

salariilor egal cu cel din Coreea de Nord? Explicaţia este atât de 

simplă, încât pare tezistă. Potrivit Constituţiei votate la începutul 

celei de a doua jumătăţi a secolului al  care interzicea 

amestecul statului în economie, Argentina adoptase ideologia 
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economică  Această ideologie economică i-a adus 

prosperitatea. Este o ironie  sorţii că anume acele principii 

economice care făcuseră Argentina prosperă în trecut au fost 

susţinute de Ludwig von Mises în conferinţele din 1958, când 

deja acestea nu doar că nu mai erau urmate în economie, dar se 

găseau, intelectual vorbind, în discreditul corosiv al mediilor 

instruite. Căci, pe fondul ascensiunii furioase a teoriilor 

intervenţioniste, naţionaliste şi totalitare, care au dat tonul 

speranţelor nutrite de lumea intelectuală  a 

perioadei interbelice, Argentina s-a convertit şi ea, începând cu 

1946, la religia naţionalismului economic şi a  

Prin adeziunea dată lui JuanDomingo Peron (1946-1955), care 

a ştiut să combine într-un mod armonios socialismul cu 

fascismul, Argentina a decis să părăsească de bunăvoie clubul 

naţiunilor  optând pentru acel tip de filozofie economică 

căruia i-a demonstrat falsitatea, între alţii, şi Ludwig von Mises, 

chiar în conferinţele ţinute, puţin timp după plecarea 

dictatorului, la Buenos Aires. Din câte ştim, conferinţele  fost 

un succes. Dar Argentina a trebuit să aştepte anii  a 

abandona definitiv socialismul economic (în care elitele 

ale lumii continuă să vadă, imperturbabile, 

 alternativa la capitalism). 

Ludwig von Mises: un portret lapidar 

Ludwig von Mises era un raţionalist de modă veche. Credea 

în adevăr şi în capacitatea noastră de  cunoaşte; credea în 

puterea logicii deductive şi în eficacitatea argumentului raţional; 

avea convingerea că lumea este pusă în mişcare de idei (şi nu de 

„forţe  credea în posibilitatea judecăţilor ştiinţifice 

 era adept al ştiinţei ca teorie deductivă riguroasă, motiv 

pentru care respingea întrebuinţarea matematicii în economie; 

era un raţionalist integral, pentru care şi pasiunile sunt tot 

raţionale (ca expresii ale participării voluntare la cooperarea 
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 credea că progresul e posibil şi că relativismul este 

consecinţa unei logici  considera că valorile eterne 

 de credinţă, asemeni scopurilor, şi nu credea în capacitatea 

raţiunii de  cunoaşte dincolo de lumea sensibilă; cu toate 

acestea, credea că raţiunea este un dar al lui Dumnezeu şi era 

sceptic în privinţa pretenţiei bisericilor de a organiza relaţia 

omului cu divinitatea; credea că toate ideile proaste de care 

suferă lumea modernă sunt invenţiile oamenilor foarte învăţaţi şi 

că tot ce se întâmplă în lume este rezultatul ideilor, acestea fiind 

singurul sprijin pe care omul îl are în faţa tenebrelor; credea în 

viitorul libertăţii politice şi economice şi era sceptic în privinţa 

capacităţii bigotismului intelectual de  impune ideile false; 

era însă convins că un rău exprimat poate fi  uşor 

decât unul neexprimat, deoarece unei idei false i se poate opune 

oricând o idee adevărată; din acest motiv, chiar şi spiritele false 

au rolul lor în realizarea progresului uman; era un utilitarist, 

adept al ideii că binele şi răul sunt instrumente utilitare menite 

facă posibilă cooperarea paşnică dintre oameni, în care vedea 

singura garanţie a libertăţilor individuale; era, de aceea, un 

adversar al concepţiei că există drepturi naturale; credea în 

suveranitatea economiei, din care deducea starea politicii;  

epocă inflaţionistă şi etatistă, era adeptul  şi 

adversarul  care înţelegea amestecul 

guvernului în      salariilor, a dobânzilor şi a 

profiturilor; credea că singurul scop legitim al guvernului este 

asigurarea securităţii publice; era împotriva grupurilor de 

presiune şi împotriva ideii că aleşii naţiunii trebuie să reprezinte 

interesele unui partid, oricare ar fi acesta; detesta violenţa, dar 

se opunea demisiunii pacifiste; aproba spiritul Revoluţiei 

  crimele,  economice 

şi fanatismul; era un evoluţionist calm şi tenace; credea, ca în 

secolul trecut, în existenţa unui determinism absolut, pe care îl 

face neaparent doar ignoranţa noastră; nu  în decadenţa 

inexorabilă a civilizaţiei occidentale, dar considera că 

15 



şi inflaţia o pot distruge, aşa cum au reuşit să 

distrugă Imperiul roman. In majoritatea aspectelor personalităţii 

sate intelectuale, Ludwig von Mises a fost contrariul a ceea ce 

este şi  fi mereu la modă în mediile superficiale, mă gândesc la 

spiritul fals. Prin calm, luciditate şi logică, Ludwig von Mises 

continuă să fie şi azi un excelent ghid împotriva ideilor primite 

pe care le exaltă cu fervoare partizană bigotismul intelectual de 

pretutindeni. 

* 

 mulţumesc lui Dan Cristian Comănescu pentru materialele pe 

care mi  pus la dispoziţie în vederea redactării acestei prefeţe. Ii 

rămân îndatorat şi pentru efortul dezinteresat pe care îl cheltuieşte 

încercând să argumenteze şi să răspândească anumite adevăruri 

impopulare, pe care amândoi le-am primit de la spiritul Şcolii austriece 

de economie, prin Ludwig von Mises şi August Friedrich von Hayek. 

(H.-R. Patapievici) 



Cuvânt înainte 

Cartea aceasta reflectă pe deplin poziţia fundamentală a 
autorului, cea pentru care Ludwig von Mises   încă mai 
este - admirat de urmaşii săi intelectuali şi detestat de 
adversari... Deşi fiecare dintre cele şase lecţii poate fi apreciată 
ca un eseu independent, armonia lor de ansamblu prilejuieşte 
cititorului o satisfacţie estetică similară celei pe care o  
în faţa unui edificiu arhitectonic bine închegat. 

Spre sfârşitul anului 1958, când soţul meu a fost invitat de 
Dr. Alberto Benegas-Lynch să facă o călătorie în Argentina şi să 
susţină acolo un ciclu de conferinţe, am fost rugată  însoţesc. 
Cartea aceasta conţine, în scris, conferinţele rostite de soţul meu 
în faţa câtorva sute de studenţi argentinieni. 

Am sosit în Argentina la câţiva ani după ce Peron fusese silit 
să părăsească ţara. El guvernase în mod distructiv şi nimicise 
fundamentele economice ale Argentinei. Succesorii lui nu erau cu 
mult mai buni. Ţara era pregătită pentru idei noi, iar soţul meu era 
de asemenea pregătit să le ofere. 

Lecţiile au fost rostite în limba engleză, în enorma sală de 
conferinţe a Universităţi i din Buenos Aires.  două camere 
alăturate, cuvintele lui erau tălmăcite simultan în spaniolă, pentru 
studenţii care le urmăreau în căşti. Ludwig von Mises a vorbit 
fără nici un fel de ocolişuri despre capitalism, socialism, 
intervenţionism, comunism, fascism, politici economice şi 
pericolul dictaturii. Tinerii  ascultau pe soţul meu nu ştiau 
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multe despre libertatea pieţei sau despre libertatea individuală. 
După cum am scris în My Years  Ludwig von Mises, cu 
privire la împrejurarea aceea,  cineva ar fi îndrăznit în 
vremea lui Peron să atace comunismul sau fascismul aşa cum o 
făcea soţul meu, poliţia ar fi dat buzna şi l-ar fi reţinut imediat, iar 
adunarea ar fi fost împrăştiată". 

Auditoriul a reacţionat ca şi cum în cameră ar fi pătruns o 
adiere de aer proaspăt. Ludwig von Mises vorbea liber, 
ordonându-şi gândurile după numai câteva însemnări, făcute pe 
o bucăţică de hârtie. Ştia exact ce anume dorea să spună şi, 
întrebuinţând termeni relativ simpli, reuşea să-şi comunice ideile 
unui auditoriu nefamiliarizat cu opera lui, astfel încât cu toţii 
înţelegeau exact ce anume li se spunea. 

Lecţiile au fost înregistrate, apoi transcrise de un secretar de 
limbă spaniolă, al cărui manuscris dactilografiat l-am găsit printre 
documentele postume ale soţului meu. Lectura acelor pagini mi-a 
evocat amintirea vie a entuziasmului deosebit cu care studenţii 
argentinieni au primit cuvintele lui. Mi s-a părut, în calitate de ne-
economistă, că lecţiile acestea, rostite în faţa unui auditoriu sud-
american nespecializat, erau mult mai uşor de înţeles decât multe 
dintre scrierile mai teoretice ale lui Ludwig von Mises. Am 
considerat că ele conţineau atât de mult material valoros, atâtea 
gânduri importante, astăzi şi în viitor, încât ar trebui făcute 
accesibile marelui public. 

Deoarece soţul meu n-a revizuit transcrierile lecţiilor sale în 
vederea publicării lor în volum, sarcina aceasta a rămas în seama 
mea. Am fost extrem de atentă să păstrez intact sensul fiecărei 
propoziţii, să nu schimb nimic din conţinut şi să păstrez toate 
expresiile pe care soţul meu le utiliza adesea şi cu care cititorii săi 
sunt atât de familiarizaţi. Singura mea contribuţie a fost să 

laolaltă propoziţiile şi să elimin unele dintre micile 
expresii pe care le întrebuinţăm uneori într-o discuţie  
Dacă tentativa mea de a converti aceste lecţii într-o carte a reuşit, 
este numai datorită faptului că, în fiecare frază, descopeream 
vocea soţului meu, îl auzeam vorbind. Amintirea lui rămăsese vie 
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 mine.  adus aminte felul în care el demonstra nocivitatea 
si pericolul unei guvernări prea extinse, felul lucid şi inteligibil în 
care prezenta diferenţele dintre dictatură şi intervenţionism, felul 
pătrunzător şi spiritual în care invoca diverse personalităţi 
istorice, felul cum, în numai câteva cuvinte, reuşea să readucă la 
viaţă vremuri de mult apuse. 

Doresc să mă folosesc de acest prilej pentru a-i mulţumi 
bunului meu prieten George Koether pentru felul cum  
secondat în această întreprindere. Experienţa sa editorială şi 
familiaritatea sa cu teoriile soţului meu au fost de un real folos în 
pregătirea acestui volum. 

Sper că lecţiile acestea nu vor fi citite numai de specialişti, 
ci şi de numeroşii admiratori ai soţului meu din rândurile non-
economiştilor. Mai sper din tot sufletul ca această carte să devină 
accesibilă şi celor tineri, îndeosebi liceenilor şi elevilor de colegiu 
din lumea întreagă. 

M A R G I T VON MISES 
New York, iulie 1979 


