
Prefaţă

Alain Supiot este cunoscut în ipostazele sale de speci-
alist în dreptul muncii şi securităţii sociale şi de analist 
al fundamentelor dogmatice ale legăturilor din societate. 
Licenţiat în drept şi sociologie, a efectuat stagii de cerce-
tare la Berkeley, la Florenţa şi la Berlin, funcţionând ac-
tualmente ca profesor la Facultatea de Drept din Nantes. 
A prezidat în perioada 1998‑2001 Conseil National de 
développement des sciences humaines et sociales, din 
anul 2001 este membru al Institut Universitaire de 
France (catedra Dogmatique juridique et lien social) şi 
a fondat la Nantes Institutul de studii avansate (http://
www.iea‑nantes.fr/fr/informations‑pratiques/annuaire/
bdd/personne_id/36).

Originalitatea abordării şi propunerile de schimbare 
de perspectivă asupra fenomenului juridic au făcut ca 
„Homo juridicus. Eseu despre funcţia antropologică a 
dreptului” de Alain Supiot să se bucure de o primire de-
osebită, în Franţa şi pe plan internaţional. Tradusă deja 
în şase limbi, beneficiază acum şi de o traducere în limba 
română.

Autorul pleacă de la o premisă nouă asupra dreptului: 
funcţiile şi valorile sale fundamentale au structurat soci-
etăţile occidentale, iar această relaţie fondatoare trebuie 
regândită în noii termeni ai globalizării. Ca urmare, îşi 
propune să răspundă argumentat, folosind o logică ce‑şi 
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are fundamentele în câmpul ştiinţelor sociale, la întrebă-
rile privind modul în care totuşi dreptul se schimbă, iar 
această schimbare nu are o anumită coerenţă. Aceasta ar 
contraveni dreptului ca fundament de coerenţă a societă-
ţilor occidentale, în primul rând.

Supiot insistă de asemenea asupra rolului regulator al 
dreptului. Ultimul este astăzi refeudalizat pe plan inter-
naţional, de vreme ce garantul contractului nu mai este 
Statul (ca înainte), ci un mozaic de agenţii şi organisme 
de guvernare mondializată. Există de aceea şi o serie de 
pericole în această tendinţă de impunere a unui anumit 
tip de drept globalizat, ce este o imagine a trecerii de la 
o societate instituţională la una de comunicare. Autorul 
propune soluţii viabile şi comune: drepturile omului tre-
buie să fie fundament şi sursă interpretativă, culturile 
trebuie să fie continuu comparate şi ca atare antropolo-
gia diplomatică trebuie să fie preeminentă, iar principiul 
solidarităţii trebuie să fie reevaluat în lumina noilor 
schimbări mondiale. 

În opinia autorului, dreptul nu trebuie să fie privit în 
perspectiva utilităţii sale prin grila teoriei azi la modă a 
„Law and Economics”, ci trebuie să îşi păstreze coerenţa 
ca necesitate antropologică, de vreme ce nici societatea 
umană nu trebuie să se ghideze după modele biologice şi 
mecanice. Dreptul trebuie să rămână, în ciuda noilor im-
perative economice, un referent al stabilităţii omului în 
societatea modernă, după imaginea sa structurantă din 
societăţile care l‑au avut drept fundament şi garant al 
stabilităţii şi dezvoltării lor.

Dincolo de actualitatea problematicii dezbătute, lucra-
rea lui Supiot mai este importantă din încă un punct de 
vedere: vine din spaţiul gândirii juridice franceze, pe care 
s‑a construit dreptul român în epoca modernă şi pe care 
continuă să se construiască şi codurile revizuite în sec. 
XXI. Ca urmare, prezenta traducere s‑a făcut la iniţiativa 
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grupului român al Asociaţiei „Henri Capitant” a prieteni-
lor culturii juridice franceze. Homo juridicus este deci o 
lucrare de revalorizare a noilor perspective, în contextul 
relaţiilor cu gândirea sursă franceză, dar şi cu antropolo-
gia dreptului pe plan european. Cititorul român nu este 
pus în faţa unei simple abordări a dreptului, ci a unei 
aprofundări a acestuia în lumina interdisciplinarităţii. 
Argumentele autorului vin din spaţiul juridic şi istoric, 
ţinând seama de mentalităţile şi metodele de gândire ju-
ridică formate sub influenţa factorului religios european. 
Lucrarea prezintă astfel o evidentă nouă deschidere, per-
cutantă şi realmente inovatoare, către alte discipline din 
câmpul ştiinţelor sociale, convocare la susţinerea ideii că 
dreptul trebuie să rămână un referent fundamental al 
omului. 

Lucrarea se adresează nu numai juriştilor, ci şi orică-
rui cititor care se vrea informat. Se porneşte de la unul 
dintre fundamentele societăţilor umane, dreptul, ce a dat 
coerenţă instituţiilor şi trebuie să o facă şi în continuare, 
deşi noile concepţii economice tind să‑i submineze aceas-
tă ipostază. Supiot propune nu doar o abordare nouă a 
dreptului, în manieră interdiscipliniară, ci şi insistă pe 
faptul că omul rămâne cu aceeaşi dorinţă a reprezentă-
rii justiţiei, de vreme ce nu se schimbă decât concepţiile 
asupra justiţiei.

Mircea Dan Bob
Secretar general al  

Asociaţiei Capitant – România
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