Demnitatea omului şi drepturile sale
De la argumentarea teoretică la situaţia faptică
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The article underlines the importance of the human dignity for the law subjects
having the old interwar Romanian school as a starting point. The interferences between
the new concepts imposed by the reform necessary for the integration of Romania in the
law civilization of the EU also imply a substantial commentary on the concept of dignity.
The article insists on the interdisciplinary valences and especially on the philosophy of law,
emphasizing the idea that people, as persons with rights and juridical obligations, become
aware of their dignity only because they are divine creatures. The recovery of the Christian
values on the difficult way from homo sovieticus back to the respect for spiritual values
and implicitly for juridical values is the solution for reform.
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Atunci când un teolog – protestant sau catolic – afirmă: „Sufăr pentru
biserica ortodoxă ca pentru a mea proprie”, gândul său este în spiritul lui
André Scrima, care scria că „nevoia fratelui este o provocare internă a propriei
noastre deveniri.”1
Aş vrea să încep acest studiu cu astfel de idei, deoarece ne-am întâlnit
astăzi pentru a găsi o soluţie pentru sărăcia românească. Să combaţi sărăcia
într-o ţară greu încercată ca România devine posibil prin solidaritate socială,
manifestă şi în solidaritatea dintre confesiuni.
Tot cu cuvintele lui André Scrima:
„C’est de sa fidélité créatrice que l’oecuménisme tient sa vérité…il est,
tout simplement, l’expression du mystère de l’Eglise”.2

Iată o inspirată introducere în problematică. Grandoarea interioară a
solidarităţii umane reprezintă o importantă dimensiune a demnităţii umane
înseşi. Nucleul combaterii sărăciei îl constituie tocmai solidaritatea socială, iar
mesajul cultural al tradiţiei creştine apără impulsul, chiar datoria de a-i proteja
pe cei slabi.
În plan juridic, complexitatea conceptului apare pe două planuri: cel
al dreptului în vigoare şi cel al înţelesurilor sale metajuridice. Ambele reven
dică formularea următoarei întrebări: există demnitatea umană numai ca
André Scrima, Duhul Sfânt şi unitatea Bisericii. „Jurnal” de Conciliu, Bucureşti 2004, p. 211.
Idem, Perspectives d’unité: point de vue orthodoxe, manuscris nepublicat, Arhiva André Scrima,
Bucureşti 1965.
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