
GEOPOLITICA ÎN REGIUNEA
MÃRII NEGRE – NOI TENDINÞE ªI PROVOCÃRI

La începutul anului a avut loc la Sofia conferinþa internationalã „Geopolitics
in the Black Sea Region – NewTrends and Challenges“ („Geopolitica în Regiunea
Mãrii Negre – noi tendinþe ºi provocãri“), desfãºuratã în limba englezã, organi-
zatã de Departamentul de Teorii Sociale, Strategii ºi Prognoze al Institutului
pentru Studiul Societãþilor ºi al Cunoaºterii, al Academiei Bulgare de ªtiinþe, în
colaborare cu mai mulþi parteneri strãini: Academia Naþionalã de ªtiinþe din
Azerbaidjan, Institutul de ªtiinþe Politice ºi Relaþii Internaþionale „Ion I. C.
Brãtianu“ alAcademiei Române ºi Universitatea Uludag, Bursa (Turcia). Comitetul
de organizare a inclus reprezentanþi ai acestor instituþii ºi a fost condus de prof.
univ. dr. Bogdana Todorova.
Conferinþa a fost parte a seriei de lucrãri „The Balkans as a Reality“ (Balcanii

ca realitate), publicatã de B. Todorova sub forma unei colecþii cu acelaºi nume,
în care a apãrut ºi volumul rezultat ca finalizare a proiectului ºtiinþific de cercetare
în colaborare întreAcademia Bulgarã de ªtiinþe ºiAcademia Românã (2015-2018)
cu tema „Democraþie, Identitate Religioasã ºi Fundamentalism în România ºi
Bulgaria“; conferinþa reprezentând totodatã ºi o parte a proiectului cu Academia
din Azerbaidjan cu tema „Perspective Curente ºi Viitoare în Relaþiile Socio-Uma-
niste, ªtiinþifice ºi Culturale dintre Bulgaria ºi Azerbaidjan“. Forumul de cerce-
tare întrunit la aceastã conferinþã a vizat ºi prezentarea într-o formã succintã a
rezultatelor cercetãrii desfãºurate în timpul proiectului de cercetare de trei ani de
cãtre echipa condusã de cercetãtor ºtiinþific Henrieta ªerban (împreunã cu cerce-
tãtoarele Lorena Stuparu ºi Viorella Manolache) de la Institutul de ªtiinþe Politice
ºi Relaþii Internaþionale „Ion I. C. Brãtianu“ al Academiei Române (ISPRI, AR) ºi
echipa de cercetare condusã de prof.univ.dr. Bogdana Todorova de la Institutul
pentru Studiul Societãþilor ºi al Cunoaºterii, al Academiei Bulgare de ªtiinþe
(ISSK, BAS).
Conferinþa a fost deschisã de prof. univ. dr. Vesselin Petrov, directorul Institu-

tului pentru Studiul Societãþilor ºi al Cunoaºterii, al Academiei Bulgare de ªtiinþe,
care a þinut un discurs de bunvenit participanþilor în care ºi-a exprimat aprecierea
în ceea ce priveºte rezultatele cooperãrii academice între oamenii de ºtiinþã ºi
experþii din România, Turcia, Azerbaidjan ºi Bulgaria. Vorbitorul a observat cã
semnificaþia acestei cooperãri va avea un impact ºi, posibil, va produce o siner-
gie superioarã în munca variatelor organizaþii geopolitice din regiune.
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Dupã o parte introductivã, conferinþa a continuat cu cele trei secþiuni ºtiinþifice
disctincte: Prospecþiuni privind cooperarea dincolo de graniþã ºi dezvoltarea în
Regiunea Mãrii Negre; Idei filosofice ºi geopoliticã în Regiunea Mãrii Negre ºi
Religie, culturã, identitãþi în Regiunea Mãrii Negre.
Scopul fiecãrei secþiuni a fost sã evidenþieze provocãrile specifice la care este

expusã zona menþionatã. În rapoartele prezentate ºi în timpul discuþiilor, s-au
evienþiat tematici de dezbatere privind securitatea economicã ºi politicã, apre-
cierea ºi comunicarea transnaþionalã a capitalului cultural, efortul cosmopolitan
de a oferi alternative faþã de vechile paradigme identitare, pentru construirea
unei memorii culturale europene subliniind pluralitatea de perspective asupra su-
biectului. Controversele au reliefat importanþa comunitãþii filosofice internaþionale
ºi potenþialul acesteia de a face faþã problemelor presante, oferindu-le soluþii.
Prima secþiune a conferinþei a avut-o ca moderator pe dr. Mariana Todorova

ºi a fost dedicatã unei prezentãri mai generale a conceptului de geopoliticã, precum
ºi a aspectelor mai concrete ale acestui concept.
Astfel, raportul de cercetare intitulat „Interese geopolitice în Caucaz. Interese

caucaziene ale Marilor Puteri; dimensiuni politice, economice, comerciale ºi
culturale“ a fost prezentat de Bunyamin Seyidov, director al Diviziei de Relaþii
cu Instituþiile Academice din Strãinãtate, Departamentul de Relaþii Internaþionale,
al Prezidiului din Azerbaidjan al Academiei Naþionale de ªtiinþe. În acest raport,
vorbitorul a examinat principalii factori geopolitici ºi principalele interese din re-
giunea Caucazului, observând cã pe scena politicã, cu excepþia Statelor Unite ºi
a Turciei, Iranul este considerat un alt jucãtor major în regiune, din perspectivã
geopoliticã. În timp ce Turcia joacã un rol important în menþinerea stabilitãþii în
Regiunea Mãrii Negre, Statele Unite cautã sã creeze un mediu geo-economic ºi
competitiv de control în regiune inclusiv prin creºterea presiunii standardelor
democratice asupra autoritãþilor locale, iar Iranul nu îºi ascunde þelurile geostra-
tegice de a limita impactul forþelor externe de tipul Statelor Unite, NATO ºi
Uniunea Europeanã în apropierea graniþei iraniene, inclusiv prin încercarea de a
limita rolul Turciei ca partener major al acestora în regiune.
Prof. univ. dr. Vihren Bouzov a prezentat comunicarea intitulatã „Regiunea

extinsã a Mãrii Negre – perspective de dezvoltare ºi securitate într-o lume
pluralã“, în care a analizat aspectele importante de securitate din zona Mãrii
Negre ºi prospecþiunile asupra securitãþii regionale din perspectiva ªcolii de la
Copenhaga privind securitatea regionalã. În termeni de securitate, o cooperare
mai intensã între þãrile din zona Mãrii Negre ar putea construi o alianþã regionalã
stabilã, apãrând ideile de dezvoltare ºi evoluþie a regiunii noastre. Împreunã cu
Statele Unite ºi Rusia, China ar trebui luatã în considerare cu noile sale proiecte
strategice, de infrastructurã ºi culturale, motiv pentru care complexul de securi-
tate dinAsia Centralã poate fi privit ca un factor important care defineºte relaþiile
de securitate în zona largã a Mãrii Negre. Un bun exemplu este Turcia, care ur-
meazã sã devinã o forþã majorã ºi sã devinã un factor dominant ºi constructiv în
extinderea cooperãrii regionale. Astfel de intervenþii provoacã necesitatea creãrii
unei noi strategii geopolitice bazate pe instituþionalizarea cooperãrii economice
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în Marea Neagrã ºi cooperarea cu Azerbaidjan, Georgia, Armenia, Moldova ºi
Kazahstan ca o nouã perspectivã de stimulare a creºterii economice.
Doctor în ºtiinþe politice Ruslan Gasimov, director adjunct al Diviziei pentru

Relaþiile cu Instituþiile Academice din Strãinãtate, al Prezidiului din Azerbaidjan
al Academiei Naþionale de ªtiinþe, a prezentat o analizã comparativã a situaþiei
geopolitice curente dinAzerbaijan ºi Bulgaria, evidenþiind noi tendinþe ºi provocãri.
Conf. univ. dr. Albena Nakova a vorbit despre „Drumul refugiaþilor la Marea

Neagrã – o nouã provocare pentru Bulgaria ºi geopolitica din regiune“. Principala
problemã analizatã este problema refugiaþilor ºi a impactului asupra securitãþii.
Conf. univ. dr. Albena Nakova a luat în considerare pentru analizã cele trei rute
principale ale refugiaþilor din Europa, Mediterana ºi Marea Neagrã, observând
cã regiunea Mãrii Negre a devenit un „punct fierbinte“ pentru fluxurile de tranzit
ale refugiaþilor ºi un mod de a înþelege tensiunea adiþionalã emergentã din re-
giune. Astfel, elementul cãlãuzitor pentru politicile din þãrile Regiunii Marea
Neagrã trebuie coordonate pentru a rezulta o politicã zonalã de stabilitate, care
va limita transferul de instabilitate care caracterizeazã în mod curent situaþia poli-
ticã internaþionalã în ansamblul sãu. Studiul a concluzionat enunþând succint re-
zultatele unui studiu naþional condus în 2018 cu privire la atitudinile societãþii
bulgare faþã de refugiaþi.
A doua secþiune a conferinþei, „Idei filosofice ºi geopoliticã în Regiunea Mãrii

Negre“ a fost moderatã de cercet. ºt. gr. II dr. Henrieta A. ªerban.
Secþiunea a fost deschisã de profesor Ivan Kazarski cu lucrarea intitulatã

„Globalizarea ºi rãzboiul: între Marea Balticã ºi Golful Persic“. Prima parte a ra-
portului de cercetare a tratat conexiunea dintre globalizare ºi rãzboi: globalizarea
ca o cale deschisã spre rãzboi ºi rãzboiul ca un instrument de globalizare. Cea
de-a doua parte a investigat situaþia specificã a confruntãrilor politice ºi militare
din Regiunea Mãrii Negre. Autorul a argumentat cã aceastã regiune reprezintã
segmentul central al unei rivalitãþi geopolitice împãrtãºite de Occident ºi de
Rusia, un arc ce se întinde de la zona Balticã la Golful Persic. Analiza a evaluat
cum s-a format acest arc geopolitic ºi cum sunt aplicate strategiile geopolitice
relevante de cãtre cei mai importanþi jucãtori geopolitici.
Lucrarea urmãtoare, „100 de ani mai târziu: revoluþie sau loviturã de stat?

Dispute ruseºti privind evenimentele din 1917“, a fost prezentatã de conf. univ.
dr. Darina Grigorova, Universitatea „Kl. Ohridski“, Sofia ºi s-a aplecat asupra
interpretãrilor post-sovietice ale revoluþiei ruse din 1917, investigând ºi impactul
asupra regiunii. Analiza a urmat cronologia evenimentelor, tendinþele ideologice,
interpretãrile contemporane ruseºti ºi perspectivele enunþate de principalii lideri
ºi experþi ruºi asupra subiectului.
„Probleme de filozofie ºi tehnologie în termenii unor aspecte heideggeriene“

a fost titlul lucrãrii prezentate de prof. univ. dr. Abdulkadir Çüçen, care a început
prin a defini conceptul de maºinã aºa cum a fost utilizat de Heidegger ºi a conti-
nuat cu o discuþie privind modul în care noile tehnologii au schimbat identitãþile
existente. Profesorul Çüçen a oferit o interpretare fenomenologicã a tehnologiei
ºi ºtiinþei dintr-un punct de vedere filosofic, apoi a subliniat cã filosofia a pre-
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cedat ºtiinþele datoritã structurii ontologice ºi existenþiale a acesteia, iar tehnologia
a fost în mod direct dependentã de un anumit mod de manifestare, de revelaþie a
existenþei în general.
Secþiunea a fost încheiatã de lucrarea comunicatã de dr. Vihra Pavlova, „Ini-

þiativa transatlanticã «Trei Mãri» – Europa Centralã ºi de Est între Washington
ºi Beijing“ prin care s-a analizat rolul marilor puteri în regiune. Au fost exami-
nate cu precãdere douã proiecte: primul, transatlantic, conceptul de cooperare cu
China ºi cu Europa Centralã ºi de Est. Aceastã problemã este de obicei investigatã
unilateral, prin prisma relaþiilor ruso-germane, în care Statele Unite încearcã sã
intervinã. Proiectul Trei Mãri (Three Seas Project) reprezintã o tentativã de înde-
pãrtare a þãrilor din Europa Centralã ºi de Est de Rusia ºi de Orient, ca întreg.
Dr. B. Pavlova a concluzionat cã în ansamblul sãu Regiunea Mãrii Negre este
importantã din perspectiva relaþionãrii cu China, pentru relaþiile întreAsia Centralã,
Marea Caspicã ºi Europa ºi, totodatã, din perspectivã economicã, militarã ºi stra-
tegicã regiunea este importantã ºi pentru Washington.
Ultima secþiune a conferinþei s-a intitulat „Religie, culturã, identitãþi în Regiunea

Mãrii Negre“ ºi a fost condusã de prof.univ.dr. Nina Dimitrova. Secþiunea a
debutat cu lucrarea susþinutã de cercet. ºt. gr. II dr. Henrieta Aniºoara ªerban,
„Un rol crescut al religiei la Marea Neagrã?“ Ideea comunicãrii a fost declanºatã
de o acutizare a rolului religiei în zona Mãrii Negre, aspect corelat ºi cu înrãutã-
þirea situaþiei democratice din Turcia. Atenþia a fost orientatã ºi spre semnifi-
caþiile geopolitice corelate cu construirea mai multor autostrãzi în regiune, unul
dintre proiecte implicând conectarea a opt þãri de la Marea Neagrã, crând o reþea
multi-modalã de transport numitã Coridorul de tip inel la Marea Neagrã în
relaþie cu dinamicile geopolitice ºi problemele formãrii unei culturi civice trans-
naþionale.
Comunicarea urmãtoare „Ortodoxia Politicã: situaþia Bulgariei“, prezentatã

de prof. univ. dr. Nina Dimitrova a evidenþiat rolul Bisericii Ortodoxe, care este
mai mult un rol existenþial decât unul politic. Cu toate acestea, astãzi, ortodoxia
ºi politica oferã subiecte incitante, care dovedesc mai mult cã încercãrile de a
adapta eclesiologia ortodoxã la contextul contemporan sunt nepotrivite.
Cercet. ºt. gr. III dr. Lorena Stuparu a dezvoltat tema „Interferenþe Culturale

pe þãrmul românesc al zonei Mãrii Negre“, cu o scurtã retrospecþie a trecutului.
Raportul s-a concentrat asupra moºtenirii culturale ºi a prezervãrii memoriei co-
lective, subliniind relevanþa semnificaþiei teoretice ºi practice a temelor culturale.
În acest mod, discursul a reliefat faptul cã evenimentele cultural istorice ale tre-
cutului au o relevanþã curentã ºi reprezintã o provocare filosoficã pentru prezent.
Prof. univ. dr. Bogdana Todorova a participat de asemenea în aceastã secþiune

cu un raport de cercetare intitulat „Noi provocãri în Regiunea Mãrii Negre – noi
identitãþi“. Interesul principal a vizat noile strategii pentru cooperare regionalã
ºi analiza tendinþelor geopolitice – identitãþile politizate în mod curent ºi core-
laþia fenomenului cu politica de securitate. Vorbitoarea a analizat dinamica schim-
bãrilor sociale în comunitãþile musulmane din regiune, ceea ce a condus spre trei
direcþii de investigat – noua generaþie globalã, o schimbare în cultura politicã
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ºi noua religiozitate. Transformarea mediului intern de securitate se aflã în re-
laþie cu prestaþia unor actori cheie – jucãtorii „nativi“ (statele cu ieºire la Marea
Neagrã), jucãtorii externi (US, China, EU), jucãtorii regionali (GUAM) ºi jucã-
torii globali (NATO). Autoarea a conchis cu o propunere de a dezvolta coope-
rarea culturalã, dat fiind bogãþia deosebitã a moºtenirii culturale împãrtãºite în
regiune, cultura putând reprezenta acea legãturã de neînlocuit care face, spre
exemplu, realizãrile unor organizaþii precum BSEC ºi beneficiile acestor organi-
zaþii solidarizate ºi datoritã unui fundament cultural, mai vizibile.
Conferinþa a fost încheiatã de prof. univ. dr. Bogdana Todorova, care a mulþumit

participanþilor din Bulgaria ºi din strãinãtate pentru calitatea lucrãrilor prezen-
tate, din partea Comitetului de Organizare, exprimându-ºi satisfacþia cã, încã o
datã, ca parte a seriei de lucrãri desfãºurate sub genericul „The Balkans as a
Reality“ („Balcanii ca realitate“), conferinþa a reuºit sã adune la un loc reprezen-
tanþi deosebiþi ai breslei academice.

Diana Petrova

ACTUALITATEA GÂNDIRII SOCIALE
ªI JURIDICE EMINESCIENE

Conferinþa intitulatã „Actualitatea gândirii sociale ºi juridice eminesciene“
organizatã de Institutul de Cercetãri Juridice „Academician Andrei Rãdulescu“
(ICJ) ºi Institutul de Sociologie ale Academiei Române a avut loc pe 13 iunie
2019 în Sala de Consiliu a ICJ ºi a debutat cu tema „ªtiinþa dreptului ºi misiunea
ei în societatea româneascã. Cuvânt de deschidere“, susþinutã de Mircea Duþu,
Directorul Institutului de Cercetãri Juridice „Academician Andrei Rãdulescu“.
În prezentarea sa, Mircea Duþu vorbeºte despre gândirea socio-juridicã orga-

nizatã ca ºtiinþã, cu ramificaþii publicistice, dar ºi instituþionale, normative ºi
constituþionale extraordinar de importante pentru o viaþã reglementatã, justã ºi
modernã a societãþii. Sunt numeroase temele actuale care privesc modernizarea
ºtiinþei juridice pornind de la tema centralitãþii legitãþii ºi legitãþilor în viaþa unui
popor. Se pot evoca în acest sens inclusiv preocupãrile lui Mihai Eminescu ºi ale
descendentei sale Iolanda Eminescu. Ideea legitãþilor vieþii unui popor are ca
repere majore în ºcoala istoricã a dreptului, pe de o parte, opera lui Friedrich
Carl von Savigny ºi pe de altã parte, opera lui Rudolf von Jhering, creaþii care
evidenþiazã în dialogul lor direct ºi implicit tensiunea dintre filosofia dreptului
(spiritul dreptului, conceptul de drept) ºi codurile din ºtiinþa dreptului.
Aºa cum observã M. Duþu, aceastã tensiune majorã reprezintã o temã perenã

în Europa ºi în România, din epoca lui Eminescu, Jhering ºi Savigny, strãbãtând
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prin perioada comunistã (în care volumele dedicate ºtiinþei ºi filosofiei dreptului
la Eminescu ºi în general, erau puþine ºi adesea „camuflate“ ca discuþii despre
Valori etice în gândirea lui Eminescu, coordonat de Jornescu ºi Petrescu ºi tipãrit
la 6 noiembrie 1989) ºi pânã în zilele noastre, în România, unde rolul exacerbat,
adesea discreþionar ºi politic al procurorilor, desfigureazã dreptul, alungã spiritul
dreptului ºi conºtiinþa sau raþionalitatea în virtutea cãreia marii gânditori apãrã
preeminenþa ºtiinþei juridice în faþa codurilor. Pentru marii gânditori de tipul
celor invocaþi mai sus dreptul cuprinde firesc societãþile, ca drept cutumiar, si-
tuaþie în care Savigny, comparã dreptul cu o „plantã“, în sensul de operã a naturii
(a vieþii omului natural pe care se întemeiazã fiinþa socio-culturalã) ºi de operã
a timpului. Pe acest fundament dezvoltã Mihai Eminescu tema dreptului cutumiar
ca drept al pãmântului ºi al poporului care intrã în conºtiinþa juriºtilor din „naturã“
ºi tema conexã a ºtiinþei juridice (dezvoltatã ºi legitimatã „natural“) care nu
poate fi decât participantã la procesul de codificare ºi o subordonatã a acestui
proces – aºa cum scria Eminescu în 1871-1872, în manuscrisul nr. 2257, pe care
îl regãsim în volumul XV, din ediþia Perpessicius.
Urmãtoarea temã, intitulatã „Despotism ºi demagogie. Concepþia eminescianã

despre semibarbarie ca maladie a societãþilor sud-est europene“, prezentatã de
profesor universitar doctor Ilie Bãdescu, membru corespondent al Academiei
Române ºi director al Institutului de Sociologie al Academiei Române, abordeazã
teza corelaþiei monstruoase dintre despotism ºi demagogie la scara istoriei. Statul
este un concept ºi o realitate, ambele constituite ca mecanism ºi funcþionalitate
intimã a unui spirit, în cazul nostru, românesc. Despotismul ºi demagogia corup
mecanismul ºi funcþionalitatea statalã ºi a societãþii, aducându-le „pe marginea
prãpastiei“, într-un climat generalizat ºi specific, de secret (secretomanie) ºi
nepãsare publicã. În situaþia opusã, buna funcþionare a Statului se asociazã cu un
cult al Statului, prezent la toate statele civilizate.
Despotismul ºi demagogia genereazã declin ºi prãbuºire în toate zonele vieþii

sociale culturale, economice ºi politice. Interesele morale sunt copleºite de inte-
rese materiale cu consecinþa dramaticã a scãderii nivelului vieþii umane cãtre o
simplitate consumeristã animalicã, iar interesele materiale, deºi urmate, nu con-
duc la dezvoltarea societãþii. Pe de altã parte, libertatea adevãratã, societatea
funcþionalã ºi Statul puternic ºi respectat au ca temei munca. Munca creeazã dez-
voltare, precum ºi o legãturã corectã între Statul normal, funcþional ºi poporul
sãu, iar capitalul nu este dispreþuit, nici respins în aceastã viziune: capitalul ºi ca-
pitalismul creeazã inegalitate, dar nu decãdere ºi mizerie. La polul opus, despo-
tismul ºi demagogia creeazã o realitate în care dispreþul este singura conexiune
dintre stat ºi popor, ceea ce se poate observa istoric, din suburbia otomanã, la
periferia occidentalã ºi la realitatea româneascã, observa ºi M. Eminescu, o face
ºi I. Bãdescu. Numai organizarea naþionalã aduce civilizaþie. Modelul pentru pe-
riferie nu este apologia trecutului, un trecut care, de asemenea, era inegalitar ºi
nu preþuia, nici nu cultiva clasa de mijloc. Dar, în nici un caz, nu putem valoriza
imitaþia ca model pentru periferie; împotriva teoriei lovinesciene, Eminescu ar-
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gumenta cã imitaþia conduce la societãþi artificiale, imitative ºi inautentice scu-
fundate într-o stare de semi-barbarie. Viziunea lui Eminescu se opunea celei a
fraþilor Nãdejde (marxiºti), prin teoria pãturii superpuse. Pãtura superpusã are
beneficii într-un sistem imitativ (cum e ºi cel indus de globalizare astãzi), beneficii
generate de mecanismul economic mondial, alte cãrui rezultate sunt o economie
negativã ºi o societate artificialã (ceea ce vedem în societãþile central-europene
ºi astãzi).
De la barbarie, societãþile ar trebui sã treacã direct la civilizaþie. Semi-barbaria

este o patologie. Raporturile economice pozitive sunt acelea în care predominã
munca ºi producþia într-ecuaþie producþie-consum, cu beneficii în diverse com-
pensaþii ºi bunãstare. Dar semi-barbaria este mai rea ca barbaria (stãrii de naturã),
cãci, la relele barbariei în semi-barbarie se adaugã ºi relele civilizaþiei (lefuri
nemeritat de mari, sinecuri, mãrfuri strãine importate deºi nu sunt necesare ºi
nici la o calitate superioarã celor produse autohton, lucrãri publice fãrã rost etc.).
Evoluþionismul uniliniar, plan ºi abstract nu corespunde direcþiei proprii de dez-
voltare a societãþii, ci o dezvoltare a propriilor resurse fizice ºi intelectuale ale
societãþii, a propriilor puteri, într-o economie a „întreprinderilor de casã“ ºi a
raporturilor compensatorii între clasele de sus ºi cele de jos, cum spunea Eminescu.
Toate aceste idei valoroase ºi actuale ar trebui sã întemeieze sociologia pozitivã
româneascã, economia ºi economia politicã ºi ieºirea din semi-barbarie, înspre
civilizaþia româneascã autenticã.
Tudor Avrigeanu, cercetãtor ºtiinþific II dr. la Institutul de Cercetãri Juridice

„Academician Andrei Rãdulescu“ a prezentat un studiu intitulat „O ºtiinþã foarte
complicatã. Mihai Eminescu ºi ºtiinþa dreptului între Rudolf von Jhering ºi
Friedrich Carl von Savigny“.
Prima parte a titlului trimite la dificultãþile unei investigaþii aprofundate, cu

consecinþe fundamentale pentru cea mai importantã temã a filosofiei dreptului ºi
anume, raportul dintre ºtiinþa dreptului (animatã de filosofia dreptului ºi de un
spirit specific) ºi sistemele de legi ºi coduri, rezultante ale ºtiinþei juridice. Cer-
cetarea îºi propune sã urmãreascã ºi sã adânceascã originile ºi resursele gândirii
juridice eminesciene ca gândire juridicã europeanã, îndatoratã lui Friedrich Carl
von Savigny, dar ºi lui Rudolf von Jhering, gândirea juridicã eminescianã fiind
nu doar influenþatã de aceste surse, ci declanºatã ºi cultivatã de accesul direct la
opera acestor mari gânditori prin cunoaºterea excepþionalã a limbii germane ºi
prin audierea directã a anumitor cursuri, nu doar prin studiul operelor publicate.
Cercetãtorul analizeazã argumentaþia lui Savigny din Vom Beryf unsrer Zeit

für Gesetzgebung und Rechtswissenschaft, în special în capitolele al II-lea ºi
al VIII-lea din care redãm aici numai un paragraf ilustrativ: „În istoria tuturor
popoarelor întâlnim trecerea de la o individualitate limitatã, însã proaspãtã ºi
plinã de viaþã, la o universalitate nedeterminatã.[…] Întoarcerea la starea de trecut
ar fi o propunere sterilã ºi nebuneascã; însã cu totul altceva este a conserva va-
loarea acestei stãri într-o concepþie proaspãtã ºi astfel a ne feri de unilateralitatea
prezentului, ceea ce este posibil ºi binefãcãtor. Dacã istoria este o nobilã învãþã-
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toare chiar ºi în tinereþea popoarelor, în timpuri precum ale noastre ea mai are ºi
o altã funcþie, chiar mai sacrã, pentru cã numai prin ea poate fi pãstratã legãtura
vie cu stãrile originare ale poporului, iar pierderea acestei legãturi nu poate decât
sã priveze poporul de cea mai bunã parte a vieþii sale spirituale“. În Der Kampf
ums Recht, Jhering spune „…ºcoala istoricã ar putea fi numitã tot atât de bine
ºcoala romanticã. Este o idee autentic romanticã, i.e., care se bazeazã pe o falsã
idealizare a stãrilor din trecut, cã dreptul se formeazã fãrã durere, fãrã chin, în
mod inactiv, precum planta câmpului“ ºi continuã în Geist der römischen Rechts
cu „Teoria despre aºa-numita creºtere naturalã, i.e. evoluþia inconºtientã, oniricã
(traumartig) a dreptului nu a gãsit niciodatã ecou la energicii romani. (…)
Geneza vechiului drept este orice altceva decât o confirmare a doctrinei ºcolii
istorice despre existenþa ºi dezvoltarea dreptului în termenii «creºterii
naturale»“. ªi Savigny ºi Jhering fac trimiteri autentice la un anume romantism
ºi care poate fi mai precis regãsit. La Hölderlin, în Hyperion I, „Ca o plantã ºi-au
început oamenii existenþa, apoi s-au dezvoltat ºi au crescut, pânã ce s-au ma-
turizat; de atunci au fermentat fãrã încetare, înãuntru ºi în afarã, pânã când stir-
pea omeneascã, în continuã descompunere, a devenit un adevãrat haos (…) dar
frumuseþea se refugiazã din viaþa oamenilor în spirit, ceea ce a fost Naturã se
preschimbã în Ideal (…) În acest Ideal, în aceastã divinitate întineritã, se recunosc
cei puþini ºi sunt unul, pentru cã un singur Ideal este în ei, ºi de la aceºtia, de la
ei începe a doua vârstã a omenirii“.
Cu aceastã schiþã a unei perspective teoretice complexe, înþelegem într-o altã

luminã filosofia juridicã a lui Mihai Eminescu, importantã ºi valoroasã în sine,
angajatã în dialogul ºtiinþific european. În ms. 2257 din volumul al XV-lea,
Opere, Eminescu aratã: „ºi popoarele dorm. În începutul inactiv al vieþei lor, ele
trãiesc într-un stat natural asemenea albinelor, îºi creeazã instituþii ºi un uz ce ar
trebui sã le gãseascã bune dacã le-ar crea cu conºtiinþa, ba care sunt din punctul
lor de vedere mai raþionale ºi mai bine întocmite decât legi ºi instituþii create
prin reflecþiune. Instituþiile cresc ca plantele, totul în ele e cu minte, fãrã ca min-
tea sã fi jucat vreun rol la crearea lor, instinctul sigur al naturei le-a creat bune
ºi oamenii vegeteazã în acest organism viu fãrã sã-ºi dea seama (…) Dar când
se scriu legile? Când încep a deveni controverse, când naivitatea înceteazã,
când uzul începe a fi privit ca formã goalã ºi nu ca expresie a unia spontanã a
unui înþeles, a unei trebuinþe. Acest moment este somnul uºor ºi momentele de
fixare ºi visurile acestui somn uºor sunt simbole; dar, fiindcã simbolele nu sunt
adevãrul însuºi, ele dau loc la cele mai diferite explicãri ºi aceste explicãri
umplu viaþa spiritualã a popoarelor (subl. ns.). Religie, istorie, filosofie, comen-
tarea dreptului (subl. ns.) vor într-una sã descifreze simbolele în care s-a aºezat
infailibilul spirit al naturei (subl. ns.) […] într-o trezire plinã de visuri“. Într-un
articol din „Timpul“, 26 februarie, inclus în volumul al XII-lea din Opere,
Eminescu evidenþia: „Popoarele îºi au vârstele lor deosebite ºi ceea ce se potriveºte
într-o vârstã nu le mai prinde într-o alta….Din amestecul de regule morale ºi de
obiceiuri ale pãmântului, cunoscute de toþi, necontestate de nimeni, admise fãrã
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a fi vreodatã sancþionate de cineva ºi neavând altã sancþiune decât aceea a de-
prinderii seculare, rãsare apoi acel drept viu al poporului pe care oricine era în
stare a-l aplica ºi numai în cazuri unde se contesta nu dreptul, ci exactitatea fap-
telor, pãrþile se supuneau hotãrârii egalilor lor. Mai este dreptul în situaþia aceasta?
Din contrã, el ºi-a aruncat coaja lui moralã de altãdatã, lãsând-o cu totul religiei
ºi creºterii; el este o ºtiinþã care reglementeazã raporturile ce, din punct de vedere
moral, nu sunt nici bune, nici rele, care sunt moralmente indiferente… Codificarea
e un semn cum cã cunoºtinþa obiceiurilor pãmântului ºi statornicia aplicãrii lor
au dispãrut din conºtiinþa poporului, cã pãrþile au început a contesta însãºi esenþa
juridicã a datinilor“.
Putem încheia aceastã prezentare cu ideea lui Eminescu, cea care a contribuit

desigur la stabilirea titlului acestei comunicãri, publicatã în acelaºi articol: „Dreptul
nu mai e un obicei, ci o ºtiinþã, ºi încã o ºtiinþã foarte complicatã. … Societatea
omeneascã nu mai este un organism, precum era înainte, ea este o masã de indi-
vizi, social egali, fãrã legãturi între ei, liberi a lucra ºi a se miºca oricum vor voi“.
Conferinþa Actualitatea gândirii sociale ºi juridice eminesciene ar trebui sã

declanºeze o serie de proiecte, investigaþii ºi publicaþii, care sã completeze, sã
îmbogãþeascã ºi sã redea culturii europene ºi româneºti, cât mai mult din valen-
þele civilizaþionale ale tematicii dedicate tensiunii dintre spiritul dreptului (filo-
sofia dreptului) ºi codificarea legislativã, din perspectiva ºtiinþei dreptului, subli-
niem, ca temei civilizaþional.

Henrieta Aniºoara ªerban
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