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Capitolul I
Prolegomene –
Constituţie, discurs şi hermeneutică1
1. Despre metamorfozele traumatice ale dreptului
Fiecare sistem juridic experimentează – în decursul existenţei sale – o serie de traume ce îl metamorfozează abrupt.
Astfel, dacă lina curgere a jurisprudenţei creează imaginea
unei evoluţii graduale, a unui întreg organic aflat în devenire,
evenimentele traumatice care îi punctează dezvoltarea conturează o perspectivă radical diferită. Mai precis, asemenea clipe
dezvăluie ideea incomodă conform căreia ceea ce contează
pentru drept e tocmai acel kairos2, acel moment temporal oportun în care lina curgere a pozitivităţii e „scurt‑circuitată” de o
irumpere non‑juridică în însăşi fiinţa juridicului.
În acest sens, orice schimbare de paradigmă la nivel social, orice criză profundă a valorilor unei comunităţi conduce
inevitabil la o reconsiderare a fundamentelor dreptului. Ceea
ce înainte cu câteva clipe controla întreaga maşinărie socială,
devine instantaneu obiectul unei reevaluări critice care o va
de‑structura şi lipsi de efecte. La nivel ideatic, dreptul este forţat să admită că nici o articulare sistemică de‑a sa nu e capa1
Acest capitol reprezintă o versiune restrânsă a studiului publicat anterior – H. Ciurtin, Funcţii şi disfuncţii ale constituţionalismului modern – o
hermeneutică decizionistă asupra discursivităţii Constituţiei, în Revista de
Drept Social, Nr. 6/2013.
2
Pentru grecii antici, temporalitatea putea fi explicată din perspectiva
a două concepte complementare: chronos, timpul liniar, secvenţial, cantitativ şi kairos, timpul „evenimenţial”, indeterminat, calitativ.

