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Într-o carte recentã1, academicianul Mircea Maliþa întreprinde o incursiune
impresionantã în istoria omului ºi, totodatã, a cugetãrii sale asupra fraudei ºi
pradei ca tropos-uri umane eterne, indelebile. Sub forma aparent accesibilã a
unor eseuri-prelegeri de mici dimensiuni, autorul abordeazã problemele globale
ale omenirii – hrana, educaþia, sãnãtatea, mediul natural, dar ºi dictaturile poli-
tice, rãzboaiele etc. – ca sfidãri ameninþãtoare ale supravieþuirii umane ca specie.
Forme organizate extreme ale interacþiunii umane, rãzboaiele relevã în istorie

faptul biologic fundamental cã, de la originile sale, omul a fost, deopotrivã, „pradã
ºi prãdãtor“. Iar omul modern, în interacþiunea sa adesea distrugãtoare cu natura,
„ale cãrei resurse le-a prãdat nesãbuit“, a produs dezechilibre devastatoare, unele
iremediabile.
De când vechile cete de vânãtori-culegãtori s-au diferenþiat în nomazi ºi se-

dentari, iar primii i-au atacat pe cei din urmã, competiþia violentã dintre oameni
a luat forma pradei. „Prãdarea omului de cãtre om intrã în istorie luând chipul
rãzboiului“2. Parabolele înspãimântãtoare ale lui ThomasHobbes, citat deM.Maliþa,
despre lume ca bellum omnium contra omnes, unde homo homini lupus est,
descriu condiþia umanã tragicã în lipsa unei autoritãþi normative ºi punitive puter-
nice (Statul-Leviathan): „teama perpetuã ºi pericolul morþii violente“, iar viaþa
omului – „solitary, poor, nasty, brutish, and short“3.
Alãturi de teamã, o altã formã de fraudã identificatã este iluzia, chiar autoilu-

zionarea, ca impulsuri umane fundamentale. „Oamenii sunt gregari ca aproape
toate speciile. Îi vezi cãutând brusc scutul unei grupãri ale cãrei norme, legi ºi
lozinci, uneori aspre ºi neîndurãtoare, îi fac sã sacrifice libertatea“4. Exemplul
istoric paradigmatic este oferit imediat: „Cum a fost posibil ca tirani ca Hitler sã
preia puterea prin vot liber al cetãþenilor?“ ªi rãspunsul vine la fel de prompt:
„Era o lume încercatã de rãzboaie pierdute ºi de crize economice. O cuprinseserã
nesiguranþa ºi teama. La primul semnal al omului forte, la prima promisiune falsã,
la vocea stridentã a demagogiei, mulþimea s-a predat ºi a renunþat la libertate...
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În alte pãrþi ale lumii cetãþenii au apãrat cu dinþii libertatea de a gândi, aceea de
a se exprima, de a-ºi susþine propriile opinii, de a se asocia, de a întreprinde, de
a-ºi alege ºi apãra credinþele“5.
M. Maliþa recurge aici la înþelegerile oferite de psihologul german Erich Fromm

în cartea sa celebrã The Fear of Freedom6. În încercarea sa de a explica „fuga
totalitarã de libertate“, Fromm se bazeazã pe teza dezvoltatã de sociologia cla-
sicã potrivit cãreia omul modern, extras din legãturile comunitãþilor tradiþionale
locale în care a trãit timp îndelungat, a fost azvârlit brusc în „apa îngheþatã a cal-
culului egoist“7 din societãþile industriale, capitaliste sau liberale. „Libertatea,
deºi i-a adus independenþa ºi raþionalitatea, l-a izolat ºi, astfel, l-a fãcut anxios ºi
neputincios“8. ªi, în loc de a cãuta posibilitãþi noi de solidarizare ºi de realizare
a libertãþii sale în interiorul democraþiei participative, liberale, el a ales la un mo-
ment dat „fuga de povara acestei libertãþi spre forme noi de dependenþã ºi de supu-
nere“9 oferite de regimurile totalitare moderne.
„Istoria universalã este progresul în conºtiinþa libertãþii“10, proclama filosoful

Hegel. El nu putuse întrevedea cã, un secol mai târziu, „milioane de germani vor
deveni tot atât de nerãbdãtori sã renunþe la libertate pe cât fuseserã pãrinþii lor sã
lupte pentru ea“11.
Naþional-socialismul s-a aflat de la început în opoziþie ireductibilã cu libera-

lismul democratic. Principiul sãu de bazã era „Gemeinnutz geht vor Eigennutz!“
(Interesul comun înaintea interesului privat!) – se spunea în Programul sãu po-
litic12. „Activitãþile individuale nu trebuie sã se ciocneascã cu interesul general,
ci trebuie sã se desfãºoare în interiorul comunitãþii pentru binele general“. În ca-
drul unei „comunitãþi naþionale bazate pe sânge“ (Volksgemeinschaft), statul îºi
autoatribuia „prima datorie“ de a oferi „mijloacele de trai“ tuturor cetãþenilor sãi,
strãinii urmând sã fie deportaþi ºi, desigur, deposedaþi de proprietãþile lor. De
altfel, Programul prevedea în mod explicit „naþionalizarea tuturor întreprinderilor
organizate în corporaþii (trusturi)“. Pentru a-ºi îndeplini aceastã „primã datorie“,
statul nazist reclama Lebensraum, inclusiv pentru a-l coloniza cu „surplusul“ pro-
priei populaþii etc.13.
Dupã cum constatã M. Maliþa, „mai periculoasã decât frauda este autofrauda,

înºelarea de sine, care duce la orbire colectivã“14. Cu ecouri reminiscente care
reverbereazã periculos pânã în prezent, aceste idei simpliste ºi, de aceea, autoîn-
ºelãtoare ºi deci fraduloase, au devenit, într-o mãsurã sau alta, „credinþe colective“
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ale cãror „cusururi“ sunt greu de remediat: „Din fluide, devin uºor piatrã ºi stânci
de neclintit. Nimic mai solid ca extremismul unei credinþe care devine mit. Încã
un pas ºi îºi arogã intangibilitatea sacrã“15.
Al doilea tropos indelebil analizat de Mircea Maliþa în Partea a II-a cãrþii este

Homo praedator al resurselor naturale planetare. „Este vorba despre o tulpinã
înruditã cu frauda, provenind tot din trãsãturile moºtenite ale omului, capabil sã fie
atât pradã, cât ºi prãdãtor. Când el îºi pradã semenii, începe tragedia“ (s.m.)16.
Un scurt recurs la literatura academicã occidentalã confirmã pe deplin teza

susþinutã de M. Maliþa. Governing the commons17 sau cum se pot organiza fiinþele
umane pentru a utiliza resursele naturale este într-adevãr una dintre cele mai
dificile ºi mai contencioase probleme ale filosofiei ºi ale economiei politice
actuale.
Resursele naturale limitate ºi epuizabile, ameninþate de suprautilizare ºi chiar

de distrugere ireversibilã, sunt un subiect la ordinea zilei, a cãrui relevanþã se
întinde de la un mic sat pânã la întreaga planetã. O parte a literaturii academice
asumã tot mai îngrijoratã aceastã problematicã, recomandând soluþia etatizãrii
urgente a majoritãþii resurselor naturale; o altã parte recomandã soluþia privati-
zãrii lor rapide pentru realizarea aceluiaºi obiectiv; dar în realitate pretutindeni
în lume unele comunitãþi locale au creat ºi menþinut practici ºi instituþii care nu
seamãnã nici cu „statul“, nici cu „piaþa“, reuºind sã se „autoguverneze“ în mod
rezonabil perioade îndelungate de timp18.
De la publicarea articolului sagace ºi provocator al lui Garrett Hardin în

prestigioasa revistã Science, expresia „the tragedy of the commons“19 a ajuns sã
semnifice în literatura academicã ºi în dezbaterea publicã ºi politicã actualã ca-
racterul niciodatã îndestulãtor, penuria sau chiar diminuarea ºi degradarea gravã,
posibil ireversibilã, a resurselor naturale ºi artefactuale limitate, „rare“ (scarce
resources), create ºi utilizate în comun de fiinþele umane în diferite sfere ale
coexistenþei lor. Pentru a ilustra „tragedia“, Hardin porneºte de la exemplul ele-
mentar al unei pãºuni comunale, oferit de altfel încã de David Hume, ºi examineazã
problema din perspectiva unui „pãstor raþional“. Fiecare pãstor trãieºte, desigur,
de pe urma animalelor sale, deºi suportã costurile ulterioare ale degradãrii posi-
bile a bunului comun – pãºunea comunalã –, dacã numãrul animalelor sale sau
ale celorlalþi pãstori ar creºte în mod excesiv. El este totuºi înclinat (interesat)
sã-ºi sporeascã neîncetat numãrul de animale, cãci nu va suporta în cele din urmã
decât o parte din costurile suprautilizãrii bunului comun. „Aceasta este tragedia“,
observa Hardin. „Fiecare om este blocat într-un sistem care îl constrânge sã-ºi
sporeascã turma nelimitat – într-o lume limitatã. Ruina este destinaþia cãtre care
toþi oamenii se grãbesc, fiecare urmãrindu-ºi interesul propriu într-o societate
care crede în libertatea bunurilor comune. Libertatea bunurilor comune aduce
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ruina tuturor“ (s.m.)20. Parabola descrie în mod paradigmatic precaritatea, chiar
caracterul tragic al (co)existenþei ºi (inter)acþiunii umane în lume: aflaþi mereu
în cãutarea propriei bunãstãri, oamenii sfârºesc adesea prin a se lupta între ei,
riscând astfel sã o piardã cu totul.
Studiul lui Hardin a produs o impresie atât de puternicã în lumea academicã

încât unii autori l-au recomandat ca „lecturã obligatorie pentru toþi studenþii... ºi,
dacã ar fi dupã mine, pentru toþi oamenii“21. „Tragismul“ autentic ale perspectivei
a atras, chiar sedus opinia publicã ºi mass-media de pretutindeni, reverberând pu-
ternic în domeniul specializat al prescripþiilor politice propriu-zise: oriunde ºi
oricând problemele inerente resurselor aflate în proprietate comunã devin dra-
matice, peisajul este „populat“ imediat cu indivizi neajutoraþi, prinºi în capcana
tragicã a penuriei, epuizãrii ºi chiar a distrugerii ireversibile a acestor resurse.
Desigur, Hardin nu a fost primul care a sesizat ºi teoretizat „tragedia bunurilor

comune“. ÎncãAristotel observa: „Lucrul comun tuturor este foarte puþin îngrijit,
deoarece oamenii se preocupã mai degrabã de lucrurile proprii ºi mai puþin de
cele comune... Ei le neglijeazã crezând cã se ocupã de ele altcineva“22.
Într-un alt studiu devenit clasic, H. Scott Gordon a descris ºi el, în tonuri mai

puþin dramatice, problemele inerente proprietãþii comune, de aceastã datã asupra
resurselor mondiale de peºte, un alt loc comun al literaturii dedicate resurselor
naturale. „Aºadar, se pare cã existã un sâmbure de adevãr în dictonul conservator
cã proprietatea tuturor este proprietatea nimãnui. Bogãþia gratuitã pentru toþi nu
este preþuitã de nimeni, fiindcã cine este destul de naiv încât sã aºtepte momentul
potrivit sã o foloseascã va descoperi cã aceasta a fost luatã deja de altcineva...
Peºtii din mare sunt lipsiþi de valoare pentru pescar, deoarece nu existã nicio
garanþie cã ei vor fi acolo pentru el mâine dacã îi lasã sã scape astãzi“ (s.m.)23.
Dacã singurele resurse naturale valoroase ar fi pãºunile comunale ºi locurile

de pescuit, tragedia exploatãrii lor excesive încã nu ar fi prea mare. Dar Hardin
însuºi a oferit exemplul „pãºunii comunale“ ca o metaforã a suprapopulãrii umane.
Iar „tragedia bunurilor comune“ este extrapolatã astãzi asupra unei game foarte
largi de probleme economice, sociale ºi politice grave – de la deficitele bugetare
cronice, naþionale ºi sectoriale (sãnãtate, pensii etc.), la datoriile publice (sau
„suverane“) insuportabile ºi pânã la „statele eºuate“, cauzele ºi urmãrile con-
flictelor internaþionale etc. „Lumea este în mare parte dependentã de resurse ex-
puse pericolului potenþial al unei tragedii a bunurilor comune“24.
„Tragedia bunurilor comune“ descrisã de Hardin a fost adesea conceptualizatã

ca o „dilemã a prizonierului“, binecunoscutã în teoria jocurilor. Într-o formulare
elementarã, structura sa conceptualã se prezintã astfel: Un deþinut care plãnuieºte
sã evadeze împreunã cu alþi deþinuþi poate alege sã coopereze ºi sã beneficieze
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maximum de planul lor comun; sau poate sã trãdeze, primind astfel o recompensã
minimã (de exemplu, reducerea pedepsei) de la autoritãþi. El îºi dã însã seama cã
aceastã alegere poate fi fãcutã la fel de bine de cãtre oricare dintre ceilalþi deþinuþi,
astfel încât în loc sã aleagã beneficiul maxim, dar prezumtiv, incert, al cooperãrii,
poate alege „raþional“ pe acela minim, dar sigur, al trãdãrii.
Structura de bazã a acestei dileme a fost bine surprinsã ºi de Jean-Jacques

Rousseau în celebrul sãu Discours... (1754): „Iatã cum oamenii [primitivi] au
putut sã dobândeascã pe nesimþite o idee grosierã despre angajamente mutuale
ºi despre avantajul de a le îndeplini, dar numai în mãsura în care o putea cere
interesul prezent ºi vizibil; cãci prevederea nu însemna nimic pentru ei; ºi, în loc
sã se preocupe de un viitor îndepãrtat, ei nu se gândeau nici mãcar la ziua de
mâine. Dacã voiau sã prindã un cerb, fiecare ºtia bine cã trebuie sã stea neclintit
la postul sãu; dar dacã un iepure trecea prin apropierea unuia dintre ei, este neîn-
doielnic faptul cã l-ar fi urmãrit fãrã scrupul ºi cã, prinzându-ºi prada, nu se
preocupa prea mult cã ºi-a fãcut tovarãºii sã o piardã pe a lor“25.
În dilema partidei de vânãtoare a lui Rousseau, existã trei rezultate posibile:

cerbul; iepurele; ºi tolba goalã. Dacã cei doi vânãtori coopereazã, fiecare obþine
o jumãtate de cerb; dacã primul defecteazã ºi prinde iepurele, al doilea rãmâne
flãmând ºi viceversa. Desigur, fiecare preferã cerbul iepurelui ºi iepurele tolbei
goale. Dar, pentru a evita deznodãmântul cel mai rãu (tolba goalã), fiecare este
înclinat în mod „raþional“ sã prefere rezultatul cel mai puþin rãu obþinut prin
defectare; sau, în termeni filosofici actuali, sã aleagã strategiamaximum minimorum
(maximin). Prin urmare, alegerea cea mai avantajoasã a fiecãrui vânãtor pare a
fi aceea de a defecta, el aflându-se într-o situaþie mai bunã (better off), indiferent
de alegerea celuilalt. Rezultatul obþinut nu este însã „optim-Pareto“ – posibil
dacã nu ar exista niciun alt rezultat strict preferat de cel puþin un vânãtor care sã
fie cel puþin la fel de bun ºi pentru celãlalt26.
În sfârºit, cu un alt exemplu elementar, oferit de Dennis C. Mueller, dacã A

creºte animale ºi B cultivã cereale, amândoi îºi pot spori bunãstarea dacã
schimbã o parte dintre aceste produse între ei. „Probabil cã realizarea cea mai
importantã a ºtiinþei economice este demonstraþia cã indivizii cu motivaþii pur
egoiste pot beneficia reciproc din schimb“ (mutual gains form trade)27. Dar A
poate alege sã fure cerealele lui B, în loc sã-i dea în schimb animale pentru ele;
ºi B poate face la fel. Spre deosebire de comerþ, care este în general un joc cu
suma pozitivã, din care ambii participanþi pot câºtiga, furtul este în cel mai bun
caz un joc cu suma zero: ce câºtigã A, pierde B, ºi invers. Dar dacã furtul, ºi
apãrarea împotriva lui, micºoreazã capacitatea lui A ºi B de a produce, el devine
un joc cu suma negativã. Prin urmare, dacã prin comerþ fiecare s-ar afla într-o
situaþie mai bunã (better off), dacã amândoi furã, ei sunt într-o situaþie mai rea
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(worse off), dupã cum, dacã numai unul furã, el este still better off. Furtul pare
astfel o strategie individualã „raþionalã“, cãci promite rezultate maxime, indiferent
de strategia aleasã de celãlalt.
Paradoxurile descrise de aceste exemple elementare – conform cãrora acþiunile

individuale raþionale tind sã producã rezultate colective iraþionale – au atras de
mult timp atenþia filosofilor. „Aceste paradoxuri“, s-a observat, „aruncã pur ºi
simplu îndoiala asupra înþelegerii raþionalitãþii, iar dilema prizonierului sugereazã
cã fiinþelor raþionale le este imposibil sã coopereze. Ele vizeazã în mod direct
problemele fundamentale de eticã ºi de filosofie politicã ºi ameninþã bazele ºtiin-
þelor sociale. Amploarea acestor consecinþe explicã de ce aceste paradoxuri au
atras atât de mult atenþia ºi ocupã un loc central în discuþiile filosofice“28.
Paradoxurile acþiunii colective, sesizate de filosofi cu mult timp în urmã, au

fost analizate în mod sistematic ºi de Mancur Olson în The Logic of Collective
Action (1965)29, una dintre lucrãrile descrise pe bunã dreptate ca „seminale“, cu
efecte dramatice asupra înþelegerii ºi evaluãrii proceselor, instituþiilor ºi practicilor
politice moderne.
Argumentul principal al Logicii... este urmãtorul: S-a presupus adesea, cel

puþin de la teoria claselor sociale a lui Karl Marx, cã ideea potrivit cãreia grupu-
rile de indivizi cu interese comune promoveazã aceste interese „decurge logic“
din ideea cã indivizii raþionali înºiºi acþioneazã în favoarea intereselor lor perso-
nale. S-a crezut mult timp cã, dacã membrii unui grup au un interes comun, ºi
dacã tuturor le-ar fi mai bine (better off) dacã acesta s-ar realiza, atunci ei, în mod
raþional ºi interesat, ar acþiona sã realizeze acest interes. Dacã membrii unui grup
ignorã însã în mod altruist interesele lor personale, este cu totul improbabil cã ei
vor urmãri interesele egoiste ale grupului însuºi, eventual împotriva altor grupuri.
Fractura logicã este evidentã; este chiar un salto mortale. În realitate, departe de
a fi regula, un atare altruism este excepþional, cel puþin în cazul intereselor eco-
nomice: în mod obiºnuit, angajaþii doresc salarii mai mari, întreprinzãtorii urmã-
resc profituri mai mari, pensionarii – pensii mai mari, fermierii – preþuri ºi sub-
venþii mai mari, comercianþii – adaosuri mai mari etc. Cu mult timp în urmã,
Adam Smith observa cu maliþie în celebra sa The Wealth of Nations (1776): „Nu
am vãzut niciodatã mult bine fãcut de cei care pretind cã fac comerþ pentru
binele public. Într-adevãr, este o pretenþie nu prea obiºnuitã printre comercianþi,
ºi puþine vorbe trebuie folosite pentru a-i disuada“30.
„De fapt“, conchidea la rândul sãu Olson, „nu este adevãrat cã ideea potrivit

cãreia grupurile acþioneazã în interesul lor decurge logic din premisa comporta-
mentului raþional ºi interesat. ... Într-adevãr, dacã numãrul indivizilor dintr-un grup
nu este destul de mic, ori dacã nu existã o coerciþie sau un alt mijloc special de
a face indivizii sã acþioneze în interesul lor comun, indivizii raþionali, interesaþi
nu acþioneazã pentru a realiza interesele lor comune sau de grup“ (s.a.)31.
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Aºadar, aceastã axiomaticã economicã nu se aplicã pe deplin grupurilor mici
(e.g., familia), unde existã acþiuni voluntare în sprijinul realizãrii unor obiective
comune, dar de regulã acestea „înceteazã înainte de a atinge nivelul optim pentru
membrii grupului ca întreg“32; dupã cum nu se aplicã organizaþiilor filantropice
ºi religioase, unde se prezumã cã prevaleazã altruismul.
„Tragedia bunurilor comune“, „dilema prizonierului“ ºi „logica acþiunii co-

lective“ sunt cadre conceptuale înrudite care definesc modul acceptat astãzi de a
trata problemele dificile pe care le înfruntã oamenii atunci când încearcã sã pro-
ducã ºi/sau sã utilizeze unele bunuri comune. „În centrul fiecãruia dintre aceste
modele se aflã problema free-rider-ului (beneficiarului clandestin)“, subliniazã
Ostrom33. Dacã excluderea de la beneficii nu este posibilã, precum în cazul
bunurilor private, atunci numãrul beneficiarilor clandestini creºte, existând riscul
ca bunurile comune sã nu mai poatã fi produse. Dacã toþi membrii unei comuni-
tãþi (societãþi) ar beneficia în mod gratuit de unele bunuri comune, ele nu s-ar
mai putea produce. Dupã cum, dacã numai unii contribuie, iar alþii nu, deºi ar
putea, rezultatul general este un nivel suboptim de producere a bunurilor comune.
„Prin urmare, aceste modele sunt extrem de utile pentru a explica modul în care
indivizi perfect raþionali pot produce, în anumite situaþii, rezultate care nu sunt
«raþionale», dacã sunt privite din perspectiva tuturor celor implicaþi“34. Puternice
în mãsura în care descriu nenumãrare situaþii real-existente în lume, aceste mo-
dele teoretice dominante pot fi însã „periculoase“ ca prescripþii politice, dacã
pretind cã „singura soluþie“ este intervenþia unui factor exogen, adicã a unei
„autoritãþi externe“.
Literatura academicã relevantã recomandã într-adevãr douã soluþii principale:

intervenþia statului sau proprietatea privatã. Cum conservarea mediului natural
nu se poate realiza prin cooperare voluntarã, intervenþia coercitivã directã a gu-
vernului pare a fi singura soluþie: „dacã tragedia bunurilor comune poate fi evitatã,
va fi numai prin recursul la necesitatea tragicã (ºi ea – n.m.) a Leviathanului“
(s.a.)35. Garett Hardin, la rândul sãu, deºi admitea cã pluteºte încã un „nor al
ignoranþei“ persistent asupra „adevãratei naturi“ a diverselor regimuri politice
existente în ceea ce priveºte exploatarea mediului natural, singurele soluþii po-
sibile sunt „libera întreprindere“ sau „socialismul“: „pentru a evita ruina într-o
lume aglomeratã, oamenii trebuie sã se supunã unei forþe coercitive exterioare,
un «Leviathan», pentru a folosi termenul lui Hobbes“36. Iar Robert Heilbroner
recomanda „guverne de fier“, chiar militare, care sã gestioneze eficient proble-
mele ecologice37. Soluþia etatizãrii, care a fost adoptatã mai ales în societãþile
comuniste ºi în cele din Lumea a treia, ignorã însã costurile reale ºi totale ale
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„intervenþiei statului“ însuºi, pe care le considerã „exogene“ ºi, în orice caz, mi-
nimale în raport cu magnitudinea problemelor pe care, prezumtiv, le rezolvã.
Alþi autori, pornind de la aceleaºi modele teoretice, recomandã, dimpotrivã,

privatizarea rapidã a resurselor naturale. Economiºti specializaþi în domeniu
precum Robert J. Smith, de exemplu, afirmã în mod categoric: „singura cale de
a evita tragedia bunurilor comune în ceea ce priveºte resursele naturale ºi viaþa
sãlbaticã este aceea de a pune capãt sistemului proprietãþii comune prin crearea
unui sistem al drepturilor de proprietate privatã“ (s.m.)38. Dacã resursele naturale
staþionare precum pãmântul ºi pãdurile pot fi transferate în proprietate privatã,
cele fugitive ca apa sau bancurile de peºte par a fi mai susceptibile de a fi gestio-
nate într-o formã sau alta de proprietate colectivã, deoarece „«tragedia bunurilor
comune» s-a dovedit a fi cel mai greu de contracarat în cazul resurselor piscicole
marine, unde instituirea unor drepturi individuale de proprietate este practic
exclusã“39. În aceste cazuri pare mai adecvatã atribuirea prin lege a unor drepturi
individuale, private de a utiliza unele tipuri de echipamente, de a extrage o anumitã
cantitate (cotã), în locuri ºi perioade de timp determinate, din resursa în cauzã,
care poate rãmâne în proprietate colectivã.
În anii ’80 ai secolului trecut, pãdurile din multe þãri din Lumea a treia au fost

„naþionalizate“ pe baza argumentului cã localnicii nu le administreazã în mod
durabil astfel încât sã le conserve valoarea pe termen lung, inclusiv în ceea ce
priveºte funcþia lor în combaterea poluãrii aerului sau a eroziunii solului. Deþinute
în comun din timpuri strãvechi de mici comunitãþi locale, naþionalizarea a însemnat
de fapt exproprierea ºi dezangajarea comunitarã faþã de aceste resurse valoroase.
Dacã în trecut localnicii dãduserã dovadã de multã cumpãtare în exploatarea lor,
noii angajaþi ai statului, prost plãtiþi, le-au exploatat excesiv ºi adesea în folos
propriu, mita devenind un mijloc obiºnuit de a-ºi completa veniturile. „Consecinþa
a fost cã naþionalizarea a creat resurse cu acces liber acolo unde anterior existaserã
resurse proprietate comunã cu acces limitat“ (s.a.)40. Efectele dezastruoase ale
naþionalizãrii pãdurilor comunale au fost bine documentate pentru Thailanda,
Niger, Nepal ºi India.
De aceea, este necesarã o teorie a activitãþilor umane organizate bazatã pe o

evaluare realistã a capacitãþilor ºi limitelor umane de a administra resurse care
posedã caracteristicile unei „tragedii a bunurilor comune“. Mai mult, este necesar
un „du-te-vino“ continuu din lumea teoriilor în „lumea vieþii“. Fãrã teorie nu poate
fi înþeleasã ºi generalizatã (extrasã) logica profundã a acþiunilor ºi interacþiunilor
umane care au loc în miriadele de situaþii particulare în aparenþã diferite; fãrã
practicã, teoria rãmâne abstractã, o „frumoasã fãrã corp“, de neînþeles cum se
manifestã în diferite „corpuri“ empirice.
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Teoriile dominante ale acþiunii colective procedeazã adesea ca ºi cum toate
situaþiile pe care oamenii sunt nevoiþi sã le înfrunte în comun ar fi, invariabil, de
tipul dilemei sau tragediei bunurilor comune, faþã de care existã douã atitudini
posibile: descrierea (ºi acceptarea) lor resemnatã sau recomandarea unor soluþii
politice drastice, dar iluzorii, precum intervenþia deux ex machina a „statului“.
Privite mai îndeaproape, însã, comunitãþile umane care împart unele bunuri

în comun se conduc dupã un set de „reguli operaþionale“, asupra cãrora au (sau
nu) libertatea de a conveni în cadrul unui set mai larg de „reguli de alegere co-
lectivã“, ele însele adoptate în cadrul setului ultim de „reguli constituþionale“ în
vigoare într-o societate datã, aºa cum au demonstrat James M. Buchanan ºi Gordon
Tullock în lucrarea The Calculus of Consent (1962)41. Cele trei niveluri sunt tot
atâtea „arene“ de elaborare ºi de adjudecare a regulilor. Regulile operaþionale
definesc acþiunile concrete ale utilizatorilor despre când, de unde ºi cum sã extragã
unitãþile specifice unei resurse naturale. Regulile de alegere colectivã stabilesc
procedurile de selectare a regulilor operaþionale, iar regulile constituþionale sta-
bilesc cine este eligibil pentru elaborarea regulilor de alegere colectivã. Desigur,
primele sunt mai uºor de stabilit ºi de schimbat (la cãminul cultural sau la cârciuma
din sat) decât celelalte – care sunt adjudecate în arenele legislative ºi executive
regionale ºi naþionale. În situaþii reuºite, membrii comunitãþii împart fãrã con-
flicte majore unitãþile resursei, evitã nedreptãþile în atribuire ºi, nu în ultimul
rând, diminuarea, deteriorarea sau chiar distrugerea resursei în cauzã. Fãrã
îndoialã, aceste rezultate benefice depind mult de structura, dimensiunile ºi acu-
rateþea graniþelor stabilite ale resurselor, conform maximei „Gardurile bune fac
vecinii buni“.
Teoreticienii care recomandã o singurã soluþie de rezolvare a problemelor

ignorã adesea diversitatea instituþionalã realã. În definitiv, teza etatistã este tauto-
logicã ºi naivã, frizând chiar o Nirvana fallacy42, în mãsura în care susþine, prin
definiþie, cã guvernul central elaboreazã ºi aplicã cele mai bune politici de admi-
nistrare a unor resurse naturale, dar ignorã rezultatele efective, care nu pot fi eva-
luate decât prin considerarea costurilor-beneficiilor totale reale ale administrãrii
centralizate. Teza proprietãþii private, tautologicã ºi ea, susþine cã divizarea ºi
privatizarea resurselor deþinute (anterior) în comun asigurã de la sine gestionarea
lor eficientã, dar ignorã de regulã justeþea procesului, precum ºi efectele publice
negative ale exploatãrii lor excesive.
Complexitatea acestei problematici pledeazã prin ea însãºi în favoarea diver-

sitãþii instituþionale ireductibile ºi, în consecinþã, împotriva oricãror simplificãri
ideologice pernicioase, înclinate de la sine sã proclame un „panaceu institu-
þional“, care ar fi uºor de cunoscut ºi de impus de cãtre orice guvern central.
Modelele teoretice subsumate „tragediei bunurilor comune“ s-au limitat la

ilustrãri la scarã micã. Dar ele explicã, prezic ºi previn asupra unor rezultate so-
cietale indezirabile, chiar tragice, ale multor acþiuni (întreprinderi) colective la
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scarã mare, aºa cum sunt întreprinderile publice în societãþile actuale de mari
dimensiuni. Aceste rezultate sunt prea evidente în întreprinderi precum utilitãþile
publice, dar ºi în diferitele bugete publice cronic-deficitare ale sãnãtãþii, pensiilor,
învãþãmântului, cercetãrii ºtiinþifice ºi chiar ale bugetelor statelor naþionale ºi ale
unor instituþii (organizaþii) internaþionale. Modelele prezentate, precum ºi „întru-
parea“ lor în diverse cazuri concrete, sunt expresii in nuce ale unui efort major
de elaborare, întreprins în prezent la scarã globalã, a unei teorii a acþiunii colective
cuprinzãtoare, ca fundament ºtiinþific solid pentru teoria ºi practica politicã în
societãþile actuale. În definitiv, înþelegerea modurilor variate în care oamenii pot
institui ºi menþine forme juste, eficiente ºi durabile de guvernare a bunurilor lor
comune sau publice (res publica) este una dintre cele mai mari „provocãri“ ale
filosofiei politice dintotdeauna.
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