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Abstract. Analyzing the constitutionality of a certain law is a complex
process of interpretation that is not limited to comparing two different
texts in order to establish whether or not they are concordant. The nature
of the constitutional interpretation is the subject of this article, a topic that
is tackled from the perspective of the dispute between originalism and
non-originalism (interpretivism) that dominates the contemporary
philosophy of law, especially in its American embodiment. The article out-
lines several of the most controversial issues of the theory and methodo-
logy of contemporary constitutional interpretation, such as: whether the
interpretation of the constitution is guided by its founding fathers’intent or
by its actual words; whether the significance of the constitution resides in
the intents, aims or values of its founders’ generation or in those of the
present generation? What are the grounds that justify the authority of the
constitutional text or, putting it differently, is this authority a result of its
coercive ability or of its legitimate democratic virtues? The constitutional
interpretation should be centered on the text or on its interpreter? The
judges discover or construct the constitutional meaning? In other words,
what guides the interpretation, the past or the present? Which is the legiti-
mate interpretation, the original one or the later interpretations of the
constitutional text?

Keywords: originalism, non-originalism, constitutional meaning, consti-
tutional interpretation, interpretivism.

Dezbaterile cele mai relevante în jurul problemei metajuridice a naturii inter-
pretãrii constituþionale au loc în spaþiul cultural american. Un fapt a cãrui expli-
caþie decurge din însãºi particularitatea sistemului constituþional al Statelor Unite:
Societatea politicã americanã datoreazã constituirea ei fidelitãþii americanilor
faþã de acest text fundamental, prin care ei definesc „cine sunt ca popor într-un
sens simbolic, dar mai important, într-un sens substanþial, fundamental: «Noi
americanii suntem un popor care trãieºte în chip textual»“1. Aceasta face din
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Constituþia americanã ceea ce Dennis J. Goldford numeºte o „realitate socialã“,
deosebind-o „de multe alte constituþii scrise ale lumii“, a cãror realitate este mai
curând lingvisticã decât ontologicã. De aici, temerile „originaliºtilor“ privind
posibilitatea, deschisã de „interpretivism“, de a schimba semnificaþia textului
constitutiv fundamental, care înseamnã, în ultimã instanþã, schimbarea politicii
americane. Þinerea sub control a acestei semnificaþii este consideratã un mijloc
de a controla sau guverna societatea americanã2.

Formalismul constituþional

Prevalente pânã în deceniile din urmã, diversele versiuni ale originalismului,
mai cu seamã intenþionalismul ºi textualismul, sunt descrise ca teorii „forma-
liste“, prin contrast cu teoriile „substanþialiste“ ale intepretãrii constituþionale
(opoziþie decurgînd din distincþia formã-conþinut). Incluzînd teoriile formaliste
în categoria „monismului metodologic“, Brian F. Havel le caracterizeazã în ter-
menii a trei trãsãturi. Mai întâi, este pretenþia lor de a fi teorii pur descriptive, în
sensul cã judecãtorii care le aplicã nu ar face altceva decât sã descopere semni-
ficaþia originarã a textului constituþional. Apoi, pretenþia pozitivistã de a oferi
„un set de proceduri interpretative neutre din punct de vedere valoric“. În sfîrºit,
deºi susþin a fi pur descriptive, aceste teorii sunt în realitate prescriptive prin în-
suºi scopul lor de a orienta atenþia spre textul originar sau intenþia originarã; a
afirma cã textul sau intenþia trebuie sã prevaleze în interpretarea constituþionalã,
înseamnã a face o judecatã normativã implicitã3.

Primul aspect, referitor la descoperirea semnificaþiei, pune în evidenþã o su-
poziþie filosoficã asumatã în mod implicit de cãtre originalism: credinþa în exis-
tenþa unei semnificaþii imanente textului, preexistente interpretãrii ºi indepen-
dente de ea. Tradusã în teoria constituþionalã, aceasta înseamnã cã termenii ºi
intenþia autorilor sunt singura sursã a interpretãrii textului fundamental. De aici,
cele douã variante ale originalismului, textualist ºi intenþionalist, cãrora le-am
putea asocia distincþia lui Robert J. Lipkin între „intenþii obiective“ ºi „intenþii
subiective“4. Cele din urmã se referã la motivaþia în virtutea cãreia un legislator
a votat în favoarea unei prevederi constituþionale. Cunoaºterea lor, explicã Lip-
kin, ar putea fi un punct de plecare pentru viitoarea semnificaþie constituþionalã.
Motivaþia votului fiind însã greu de stabilit (având în vedere, între altele, acele
situaþii în care legislatorii procedeazã la un aranjament „vot în schimbul altui
vot“), înþelegerea semnificaþiei constituþionale prin apel la „stãri de spirit pri-
vate“ este aproape imposibilã.

Rãmâne explicaþia prin intermediul „intenþiilor obiective“, adicã în termeni
textualiºti. Aceasta presupune înþelegerea Constituþiei în limitele limbajului ei,
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adicã acela al fondatorilor, urmãrind sensul în care o prevedere constituþionalã a
fost înþeleasã în mod obiºnuit în vremea redactãrii ei.

Cerinþa recuperãrii semnificaþiei constituþionale iniþiale, fie ea în termenii
intenþiei autorilor sau ai limbajului textului, este definitorie pentru originalism.
În ambele variante, semnificaþia apare ca un dat, adicã o realitate neinterpretatã
care urmeazã a fi dezvãluitã de cãtre judecãtori. Pentru originaliºti, ea trebuie sã
rãmânã neafectatã de trecerea timpului ºi, în consecinþã, prevalentã oricãror po-
sibile interpretãri ulterioare. Preocuparea de a evita orice acuzaþie privitoare la
dependenþa de „argumente subiectiviste ºi psihologice“ (Dennis J. Goldford)
este evidentã. Aceasta îi face pe formaliºti, în general, sã reducã principiile con-
stituþionale la ceea ce autorii lor au înþeles prin aceste principii. Or, cum semna-
leazã Dennis J. Goldford, trebuie sã distingem între principiile pe care fondatorii
lor le-au constituþionalizat ºi semnificaþia particularã pe care ei le-au atribuit-o.
Nefãcînd aceastã deosebire, formaliºtii privesc Constituþia asemenea unui „ser-
tar gol în care fondatorii au turnat — mai important chiar, au trebuit sã toarne —
semnificaþie“5. Judecãtorul constituþional urmeazã sã descopere o astfel de sem-
nificaþie, iar pentru aceasta el trebuie sã plece de la înþelegerea publicã a textului
fundamental, adicã de la sensul obiºnuit al cuvintelor în momentul ratificãrii
documentului.

Teoriile formaliste împãrtãºesc, toate, credinþa în rolul normativ ºi autoritatea
absolutã a interpretãrii originale a principiilor constituþionale. În afara acestei în-
þelegeri, textul constituþional ar rãmîne indeterminat, expus „anarhiei semantice“
(Goldford). Originaliºtii vãd în autoritatea intenþiilor fondatorilor o garanþie a
determinãrii textului ºi a capacitãþii lui constrîngãtoare asupra multitudinii de
semnificaþii pe care diverºi interpreþi le-ar putea atribui textului fundamental. Al-
ternativa la care conduce credinþa în statutul normativ al interpretãrii originale
este urmãtoarea: ori existã o singurã interpretare autenticã a Constituþiei, respec-
tiv, cea originalã, ori existã un numãr potenþial infinit de interpretãri, în funcþie
de ceea ce doreºte fiecare interpret.

Obsesia originalismului este capacitatea constrîngãtoare a textului constitu-
þional sau, mai precis, a modului particular în care autorii lui l-au înþeles. În plan
practic, politic, acestei obsesii îi corespunde îngrijorarea conservatorilor ameri-
cani (ºi nu numai) legatã de transferul unei pãrþi a puterii legislative spre puterea
judecãtoreascã; de aici ºi tentativa de a preveni sau limita cît mai mult aºa-nu-
mitul „activism judiciar“. Formaliºtii sunt obligaþi astãzi sã constate ºi, uneori
chiar sã admitã, cã în situaþii dificile, extreme (acele „hard cases“) judecãtorii
sunt autorizaþi sã decidã „contrar semnificaþiei clare a unei reguli”, atunci cînd
întrezãresc cã „aplicarea ei evidentã la fapte particulare conduce la o consecinþã
particularã nedreaptã”.6
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„Cotitura interpretativã“ ºi declinul ideii de autoritate absolutã
a interpretãrii originale

Interpretivismul constituþional înregistreazã, fãrã îndoialã, influenþele schim-
bãrilor conceptuale din ultimele decenii, apãrînd pe fondul general al prãbuºirii
fundaþionalismului ºi al abandonãrii supoziþiilor metateoretice pozitiviste despre
natura limbajului, a cunoaºterii, ºi a obiectivitãþii.

Noþiunea wittgensteinianã de limbaj ca „formã de viaþã“ ºi implicaþiile ei asu-
pra dizolvãrii unor dihotomii tradiþionale precum fapt-valoare, obiectiv-subiec-
tiv, ºtiinþã-filosofie ºi-au gãsit ecou în teoria juridicã prin denunþarea tezei auto-
nomiei legilor ºi efortul de a argumenta legãtura dintre lege ºi valori, drept ºi
politicã sau, pe scurt, „încãrcãtura ontologicã“ a dreptului. În decursul ultimilor
cincisprezece ani, metodologia interpretativã, cel puþin cea americanã, pare sã fi
devenit (ºi) în teoria dreptului principala paradigmã de înþelegere a legilor, in-
clusiv a Constituþiei.7

Nu este lipsit de importanþã interesul pentru o teorie generalã a interpretãrii,
resuscitat de amploarea utilizãrii metodologiei interpretative, de la disciplinele
umaniste la ºtiinþele sociale sau chiar la cele fizice. O astfel de teorie este menitã
sã rãspundã unor probleme comune pe care le ridicã interpretarea, indiferent de
domeniul ei de aplicare. Contribuþii majore la clarificarea acestor probleme au
adus Joseph Margolis, Noël Carroll, Davd Novitz, Peter Lamarque, Michael
Krausz, F.R. Ankersmit, Tom Rockmore, Paul Tom ºi alþii.8

Paralel unor asemenea demersuri filosofice generale, asistãm la importante
tentative de investigare a naturii specifice a diverselor tipuri de interpretare, între
care ºi aceea constituþionalã. Nume precumMichael S. Moore, Ronald Dworkin,
Andrei Marmor, Brian Bix, Joseph Raz, Stephan R. Perry sunt bine cunoscute
pentru preocuparea lor de a (re)analiza interpretarea legilor ca gen particular de
interpretare. Dintre categoriile de probleme comune ridicate de teoria interpre-
tãrii, douã par a concentra aproape întreaga dezbatere contemporanã. În formula-
rea lui Andrei Marmor, acestea sunt: 1. temeiurile justificãrii interpretãrii, res-
pectiv, dacã interpretarea este constrînsã de text (situaþie în care vorbim de des-
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coperirea semnificaþiei) sau independentã de text (implicînd cã semnificaþia este
creatã sau „inventatã“); în ce mãsurã, in absenþa unei constrîngeri textuale, inter-
pretarea mai poate fi justificatã? 2. statutul epistemologic al interpretãrii, vizînd
posibilitatea de a determina în mod obiectiv, adevãrul sau falsitatea interpre-
tãrii.9

Preocupãri, de altfel, tradiþionale ale jurisprudenþei, aceste probleme, cu largi
implicaþii politice, morale ºi sociale, sunt rediscutate astãzi dintr-o perspectivã
interpretativã, prin explorarea analogiilor între drept ºi literaturã. O astfel de
perspectivã, în mod evident un ecou al postmodernismului, este înainte de toate,
o reacþie la slãbiciunile teoriilor formaliste. Cea mai importantã este incapacita-
tea originalismului de a-ºi justifica pretenþia de a fi singura metododologie con-
stituþionalã autenticã. Într-adevãr, ceea ce originalismul poate explica, este capa-
citatea constrîngãtoare a Constituþiei, dar nu ºi virtuþile ei legitimante democra-
tice.

În acelaºi timp, detaºîndu-se critic de exagerãrile postmoderniste, în marea
lor majoritate, teoreticienii „substanþialiºti“ ai interpretãrii îºi propun sã recupe-
reze sensul autentic al acestui concept, pierdut în multitudinea de utilizãri fami-
liare ale termenului, asociate de regulã unor formule de felul “nu existã nimic în
afara textului“.10

„Cotitura interpretativã“ din teoria constituþionalã este perceputã ca un peri-
col la adresa principiilor constituþionale însele. În realitate, ea pune la îndoialã
credinþa, pînã nu demult dominantã, în interpretarea constituþionalã originalã ca
singura interpretare legitimã. Desigur, aceasta înseamnã implicit suspectarea
unei anumite concepþii privitoare la natura constituþiei: aceea asumatã de forma-
lism, ºi care defineºte constituþia exclusiv în termenii virtuþilor ei constrîngã-
toare, a capacitãþii ei de a „opri timpul, controlînd viitorul prin «inflexibilitatea»
limbajului încodat în documentul fundamental, care este lãsat apoi spre desci-
frare interpreþilor ulteriori“.11

„Interpretiviºtii“, sau cel puþin unii dintre ei, nu resping propriu-zis cã textul
constituþional are rolul de a controla ºi de a limita totodatã sfera interpretãrilor
posibile. Ronald Dworkin, unul dintre cei mai proeminenþi exponenþi ai gîndirii
metajuridice contemporane, argumenteazã cã textul este cel care furnizeazã lim-
bajul interpretãrii, delimitînd în acelaºi timp sfera ºi conþinutul acesteia. Dwor-
kin ne aminteºte, totuºi, cã existã situaþii în care textul ne obligã sã ieºim în afara
lui, recurgînd la argumente extra-judiciare. Dennis J. Goldford, nume ºi el cu re-
zonanþã în teoria constituþionalã, recunoaºte cã „a interpreta Constituþia înseam-
nã necesarmente a fi textualist în sensul larg al cuvîntului, adicã a atribui autori-
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tate unui text scris particular.“12 Puþini sunt, de altfel, aceia care pun la îndoialã
cã cerinþa menþinerii interpretãrii în limitele textului constituþional este una per-
tinentã ºi legitimã. Problematicã este însã traducerea acestei cerinþe într-un prin-
cipiu. A formula o astfel de cerinþã ºi a încerca sã justifici prin intermediul ei pre-
valenþa semnificaþiei originale asupra oricãrei semnificaþii ulterioare sunt douã
lucruri diferite. Fidelitatea faþã de textul constituþional presupune fidelitatea faþã
de principiile lui, ºi nu (necesarmente) faþã de modul în care acesta a fost înþeles
de cãtre autorii lui. Cînd un document este proiectat pentru posteritate, aºa cum
este proiectatã o constituþie, revenirea rigidã la trecut ar putea fi consideratã un
„barbarism interpretativ“.

Deficienþa centralã a originalismului rezidã, aºadar, în normativsmul lui, iar
consecinþa este privarea Constituþiei de capacitatea ei de a legitima diversitatea
democraticã. Înlãturarea acestei deficienþe este, de altfel, unul dintre scopurile
majore ale metodologiei interpretative. Ea reclamã, înainte de toate, abandona-
rea prejudecãþii cã autoritatea textului constituþional este datã de autoritatea fon-
datorilor lui. O astfel de credinþã, susþine Michael S. Moore, nu are nici o justi-
ficare, cãci „autorii Constituþiei nu au fost nici de inspiraþie divinã ºi nici mai
isteþi din punct de vedere politic decît elitele intelectuale ale generaþiei noastre.
Ei nu au fost aleºi de noi pentru a stabili legea noastrã fundamentalã, ºi nici nu
am încuviinþat în vreun fel, explicit sau implicit, autoritatea lor. …Fondatorii nu
au nici o autoritate asupra noastrã, cei care trãim 200 de ani mai tîrziu, astfel cã
noi nu avem nici un motiv sã ne preocupãm de ceea ce ei aveau in vedere prin
ceea ce spuneau.“13 Cuvintele lui Moore spun în mod clar cã o interpretare cen-
tratã-pe-formã (text) – o pretinsã formã neutrã valoric formã – nu este superi-
oarã uneia centrate-pe-conþinut (interpreþi).

Robert J. Lipkin, la rîndul lui, atrage atenþia asupra absenþei unei cãi non-cir-
culare de justificare a originalismului: pretenþia originalistã de a avea autoritate
metodologicã normativã nu se bazeazã pe nici un argument. Autoritatea, explicã
el, „nu poate decurge direct din Constituþie, deoarece documentul nu conþine nici
o prevedere evidentã despre metodologie… ºi chiar dacã ar conþine, ea nu ar
putea fi dispozitivã.“14

Convinºi de inseparabilitatea între lege ºi valori, interpretiviºtii argumenteazã
cã înþelegerea unei prevederi constituþionale nu poate face abstracþie de scopu-
rile ei morale sau politice: aceste scopuri, mai degrabã decît textul propriu-zis
sau semnificaþia cuvintelor, sunt cele care trebuie sã constrîngã lectura unei
constituþii. Citîndul-l pe Jacob T. Levy, Goldford scrie: „Fondatorii au formulat
principii ºi au exprimat scopuri. Acele principii ºi scopuri, explicite sau impli-
cite, au fost proiectate sã dureze, ºi nu modul în care fondatorii le-au înþeles.“15

O opinie similarã este exprimatã de Michael S. Moore. Pentru el, valoarea
Constituþiei constã în „potenþialul de legitimare pe care il are documentul in
cadrul societãþii americane“, acela de a fi „religia civilã a Americii“. Aceastã va-
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loare „nu are nimic de a face cu o presupusã necesitate de a descoperi ceea ce a
crezut, a dorit sau intenþionat autorul ei“. Prin „potenþialul de legitimare“ al Con-
stituþiei, Moore are în vedere capacitatea ei de a soluþiona paºnic dispute funda-
mentale, iar aceastã soluþionare este „un bun real“ care dã fiecãruia „motivul de
a atribui documentului statutul de text, chiar dacã refuzãm sã acordãm autorilor
lui vreo autoritate.“16

Semnificaþia plurivocã a multor termeni este deseori invocatã pentru a justi-
fica apelul la interpretare. Plurivocitatea face ca regulile constituþionale sã fie
adesea vagi ºi neclare. Sintagma lui H.L.A. Hart „þesãtura deschisã a textului“
surprinde foarte bine caracterul deschis ºi indeterminat al acestor reguli. Hart
vede într-o astfel de trãsãturã nu atît un dezavantaj, cît mai curînd un avantaj,
deoarece ea permite „interpretarea rezonabilã a regulilor atunci cînd ele sunt
aplicate unor situaþii ºi tipuri de probleme pe care autorii lor nu le-au prevãzut
sau nu putuserã sã le anticipeze“.17

Problema ridicatã de Hart ridicã aici este în ultimã instanþã problema creativi-
tãþii judecãtorului în procesul complex al interpretãrii. Dreptul nu este aplicarea
mecanicã a unor reguli, cu atît mai puþin în cazul Constituþiei. Principiile consti-
tuþionale sunt esenþialmente politice, exprimate de regulã în formulãri abstracte
(de genul „libertatea de exprimare“ sau „egalitatea între oameni“), a cãror inter-
pretare face necesarã transcenderea textului spre considerente extralingvistice.

Textul însuºi îl obigã deseori pe judecãtor sã „construiascã“ semnificaþia con-
stituþionalã, argumenteazã Ronald Dworkin. Iar „construcþia“ semnificaþiei im-
plicã apelul judecãtorilor la filosofia politicã, angajarea lor într-un efort teoretic
normativ referitor la ceea ce trebuie sã fie drepturile constituþionale ale cetãþe-
nilor într-o republicã democraticã. Dar, considerentele de filosofie politicã inter-
vin în interpretare numai atunci cînd textul îi forþeazã pe judecãtori sã recurgã la
ele. În rest, ei trebuie sã se conducã dupã „ceea ce autorii legilor au spus — dupã
principiile stabilite de ei“.18 Cerinþa dworkianã de a accorda importanþã culturii
constituþionale, valorilor ºi idealurilor sociale contemporane îl determinã pe
Brian F. Havel sã defineascã metodologia dworkianã ca un prescriptivism de
conþinut sau substanþialist. El are în vedere, în acest sens, „marea aspiraþie a lui
Dwokin“ de a institui în centrul metodei constituþionale o normativitate bazatã
pe valoare“.19 Spre o concluzie similarã conduce ºi observaþia lui Edward B.
Foley, potrivit cãreia „principiul egalitarist abstract“ propus de Dworkin este un
precept moral în termenii cãruia sã fie arbitrate disputele judiciare.20

Asemenea aprecieri par sã desconsidere însã cealaltã dimensiune, originalist-
formalistã, a teoriei constituþionale a lui Dwokin. Mai adecvatã ar pãrea defi-
nirea teoriei lui ca un prescriptivism formalist-substanþialist sau, la fel de bine,
ca un originalism ºi non-originalism în acelaºi timp. Prima dimensiune a acestei
teorii este evidentã în îndemnul fãcut de Dworkin judecãtorului de a fi atent la
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considerentele de filosofie politicã, îndemn care îl defineºte, într-adevãr, pe
Dworkin ca prescriptivist substanþialist. Dar, pe de altã parte, întrucît limbajul
constituþional rãmîne pentru el unul dintre temeiurile importante ale justificãrii
deciziilor judiciare, teoria sa poate fi consideratã în egalã mãsurã ca una pres-
criptivist-formalistã. Stã mãrturie pentru aceastã naturã dualã a concepþiei lui
Dwokin însuºi modelul de interpretare pe care el îl recomandã judecãtorului
constituþional: o interpretare care integreazã trecutul ºi prezentul, centratã pe text
ºi în acelaºi timp pe interpret, ghidatã de argumente legale dar, ºi de considerente
morale, sociale ºi politice.

Disputele contemporane asupra naturii interpretãrii constituþionale aratã difi-
cultatea gãsirii soluþiilor în interiorul cunoscutelor dileme: autonomia legii vs
dependenþa ei de valori, originalism vs. non-originalism, formalism vs. substan-
þialism, desoperirea vs. crearea semnificaþiei etc.

Menþinerea discuþiei pe terenul unor astfel de dihotomii nu indicã oare cã
gândirea constituþionalã se aaflã încã sub tentaþia munui gen sau altul de funda-
þionalism? „Autonomiasemaanticã“ ºi „anarhia semanticã“ sunt douã prejude-
cãþi la fel de riscante. Nãscut din conºtientizarea unor asemenea riscuri, modelul
„integrator“ propus de Ronald Dworkin pare a deschide calea unor evoluþii promi-
þãtoare în teoria (filosofia) constituþionalã, dincolo de alternativele tradiþionale.
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