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După încheierea care repetă, în rezumat, ideile arătate în prezenta dare de seamă, volumul prezintă. cîteva planşe cu desene : modele de locuinţe, schiţe după reprezer.tă.ri zoomorfe,
podoabe, reliefuri, sarcofagii şi inscripţii, atît din unele centre greceşti ca Smirna, Didymo.,
Milet, Efes, cit şi din Urartu, imperiul hittit, Asiria şi Frigia. Bibliografia pe capitole este
r.ît se poate de instructivă. De asemenea materia.lui ilustrativ, bogat şi impecabil prezentat,
indexul pe nume şi materii şi o hartă. a Anatoliei cu toate centrele care au a.dus un a.port h1
arta acestei regiuni, fac ca acest volum să. constituie un îndreptar preţios pentru aceia care
sint preocupaţi de problemele legăturilor culturale dintre Asia şi Europa, în perioada 1200 -300 î.e.n.

S. Dimilriu

şi

Petre Alexandresc"

MAX KASER, Das ri!mische Privalrechl, U, Die nachklassic1ien Enlwicklungen (Rechtsgeschichte
des Altertums im Rahmen des Handbuchs der Altertumswissenschaft, întemeiat de Iwan
von llfiiller şi Walter Otto, editat de Hermann Bengtson. Dritter Teii, dritter Band,
zweiter Abschnitt, Miinchen, 1969, C.G. Beckische Verlagsbuchhandlung, XXIV+
478 p.).

Primul volum al acestei vaste sinteze a dreptului roman privat a apă.rut în 1956, cuprinzind vechiul drept roman şi dreptul preclasic şi clasic (XXVI + 662 pp.).
Volumul al II-iea, consacrat perioadei postclasice şi iustiniene (393 - 666) a dat naştere,
prin obiectul său, la confruntări de concepţie şi de poziţie, chiar mai vii decit cel precedent,
bucurîndu-se de o egală. preţuire 1.
ln cele peste 1100 pag„ autorul a condensat materia unui tratat care se a.dresează în
primul·rînd specialiştilor, deşi ponte fi folosit şi de studenţ.i pentru ndincirea formaţiei lor istorico-juridice.
Expunerea materiei este făcută în cadrul celor 3 mari perioade mai sus indicate, metodă
eminamente istorică.
Jn cadrul fiecărei perioade, prof. l\I. Kaser introduce, bineînţeles, perspectiva. instituţională, fără de care nu există un drept istoriceşte cristalizat.
Este pentru prima oară cînd se realizează o amplă sinteză independentă a dezvoltări
dreptului în sec. IY - YI, proiectată pe un fundal clasic. Jnsuşi autorul atrage atenţia că,
dacă pentru dreptul lui Iustinian există un material pregătitor şi sinteze preţioase, pentru
sec. IV - V, noua sinteză s-a sprijinit îndeosebi pe importantele lucrări recente despre dreptul
vulgar apusean ale prof. Ernst Levy, căruia îi este dedicat volumul.
Expunerea. este clară, precisă, elegantă. Lucrarea îmbrăţişează întreaga problematică
a disciplinei. Poziţiile proprii se sprijinii. totdeauna pe aprecierea critică a întregii literaturi
existente. Volumul considerabil al documentării condensată în note (1/3 -112 din fiecare pagină.)
şi larga folosire a. surselor măresc valoarea. lucrării, al cărei indice de izvoare, pentru ambele
1

V. pentru voi. I, recenzia lui R. Taubenschlag, Journal of

juri~tie

Papyrology, Varşovia,

l!J6G, p. 333 şi pentru voi. li, recenzia lui II. Kupiszewski, ibid., l!lli~, p. 219- 220: „un adevărat

eveniment pentru ştiinţa dreptului roman... experimentatul profesor şi mareic savant, care
prin numerousll!e sale monogrnfii a aruncat o lumină nouă în diferite probleme, ne dă o sin·
teză ce corespunde în totul exigenţelor ştiinţei moderne".
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volume, cuprinde 63 de pag. (415-478) pe trei coloane: surse prciustiniene (p. 415 - 430),
Corpus luris Ciuilis (p. 430 - 470), inscripţii, papirusuri etc. (p. 470 - 473) şi surse nejuridico
(literare, gramatice, teologice), p. 473 - 478. Un bun indice :tlfabetic uşurează. consultarea
lucrării. Prin perioada tratată, autorul se găsea. confruntat. cu nevralgica problemă a. interpolaţiunilor. Fără. a subestima valoarea metodei, prof. li. Kaser adoptă o poziţie moderată, la
a. cărei generalizare a contribuit mult şi c1ire este neîndoios cea mai justă. În deceniile 3 -4,
se conturaseră în romanistira apuseană două. şcoli sau concepţii generale, cea conservatoare a.
lui S. Riccobono (dezvoltare unitară, continuă, din propriul fond roman, a dreptului clasic
pînă. la Iustinian şi inclusiv în Corpus luris Ciuilis) şi cea radicalii, legată de numele lui E.
Albertario (cezură inovatoare între dreptul clasic şi cel postclasic, cristalizat în le~isl:tţii' lui
Iustinian). Prof. M. Kaser respinge implicit continuitatea riccoboniană, ca. factor unic d!l dllzvoltarc, dar concepe, într-un mod diferit <le Albertario, transformările postclasice ( .V achklassiche E11iwicklu11ge11). „Cercetarea. ştiinţifică. cea. mai recentă--se Sjilune în prefaţă (p. VI ll)a recunoscut în vulgarism şi clfl.~ici.•m factorii care au condus în mod deosebit dreptul privnt
roman tîrziu pe o cale spedfi1·ă. Alţi factori au activat în mod unitar pe lin~ă aceştia
asupra dezvoltării dreptului în această perioadă. Printre ei se numiră evoluţia rezultată din
premisele puse de perioada clasică. şi îmtintc de toa.te noile forţe: creştinismul, înnoirea pe
planul dreptului constituţional, 1·runpleta cristalizare a procedurii civile, în parte şi prefacerile
economice şi sociale; în sfîişit, influenţa elenistică, aceasta însă mJnţ.inindu-se şi în Riisfirit
în limite mai modeste decît s-u admis adesea piuă. în prezent".
Recenzia de faţă nu permite să intriim în u.miinnntele aplicării în Manual a a.cestl'i concepţ.ii geni>rale şi îndeosebi în discutarea noţiunilor de vulgarism I drept popular, <lar şi caracter
vulgar al formelor juridire) şi clasicism (drept s1tv:tnt, elabornri• legată de formele perioadei
clasice), care \"Or intimpiua de~igur, cum rezultă chiar din rncimziilc de pinii acum, uncie obiecţii. Toţi factorii enumeraţi de autor corespund unei re1tlităţi istoricr, unor a.dînci transformări
sociale, şi în analiza lor, i\fannulul aduce cuntribnţ.ii erudite şi preţioase. Sînt însă factori de
natură diferită. Unii din ei -- deşi acţionează nrînrloios asuprn dreptului privat - nu sint <lecit
efectul altor fartori fu111lamentali. Lornl rezervat prefacerilor social-economice nu poate li
socotit corespunzător realităţi_i istorice. :\!ai ales în această perioadă de dezagregare a. întregului sistem sclavagist şi de cristalizare a premiselor unor nui structuri social-economicL•. Arcste:i
îmbină acum preluarea creatoare a a1·hiziţiilor iHtorice ~ (in materie de drept) ale lumii sclavagiste, cu efortul de constituire a um•i lumi noi feudale (1·ăreiu. începe să-i aparţinii într-un
anumit fel, da.că nu pe deplin, Corpus luris Ci11ilis), esenţial fiind faptul că. sarcina aceast;i
revine vastei lumi gcntili1·0-triliale cu organizaţie de obşte agrară, atît în rîndurile popoarelor
migratoare, cît şi în provinciile (şi pe ruinele) imperiului unde obştiile şi a.ltc comunităţ.i locale
fuseseră chemate social-eronomic la un ciclu de dezvoltare.
Aceasta ni se 11a.re nouă a fi bnza istorică reală a vastului şi adincului proces cam
se tradu re, între altele, şi prin opoziţ.ia Ji.lassi'.zis11111s - - r uly11ri.-11111s, prin dualita.tt•a drrpt
imperial clasicizant., sa\·ant şi „drept" popular (în acelaşi timp 1"11ly11r- şi l'ulgiirrechl), fără
a omite dualitatea drept imperial - drept l0t·al (care se intcrferează l"U 1·elc prc1·edente). Procesul este deja evident în src. V - VI, dar PI caracterizează întreaga lume medievalii. (cutnmfl
- drept receptat, căruia în general i se ahHnra drrptnl rt'!]al, statal), ultimele unde de acţiune
ale lui nefiind lichidate decît prin consolidarea dreptului din sec. XI X, în perioada dintre
codul civil francez şi ll.G.H.
2 V. acad. Em. l'ondurachi, Unele probleme ale
r1'.ografi11 co11/e111porrm1i, SCI\"„ l!HH, 1, p. 34-49.
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Chiar în a.faru. interpretării pe ca.re o schiţăm a.ici 3 , problema dreptului vulgar a dat
la dezbateri aprinse 4 şi o. ridicat cele ma.i diverse obiecţii, pc care Ic vom rcîntîlni
ma.i,~os în legătură cu studiul critic al prof. Jean Gaudemet. Amintim <le asemc1wa că, evocată. la congresul de bizantinologie de la Miinchen (1958), problema :i format una din temele
principale a.le celui următor de la. Ochrida. (1961). Pe de altă part1', istoricii drepturilor din
sud-estul enropea.n regăsesc în ca.drul fiecărui drept naţional aceeaşi problemă, pînfL în se1·.
al XIX-iea., în termeni pe care Apusul ii depăşise la. acea dată. Prin aceasta, sinteza prof.
Max Ka.ser vine să solicite atenţia istoricilor dreptului şi în afa.ra limitelor stricte ale dreptului
roman, - pe lingă. faptul că manualul va deveni o lucra.re de bază pentru cercetărill' oricărui
istoric al dreptului bizantin.
naştere

Vale11tin Al. Ocory1""'"

PAUL OURLIAC şi JEAN DE l\IAJ,AFOSSE, Droit romai11 el ancic11 droil, II, f,es bie11s, Les
Presses Universitaires de France, Paris, 1961 (433 pag., în 1·.ol1>cţia „ThCmis", ·~[anuale
juridice, economice şi politice).

Manualul cunoscuţilor profesori 1 <lo la J<'acultate<L do <lrept clin Toulouse estP adaptat
noului program de învă\ămînt <lin 1960, care a căutat sfi corecteze unele excese s01·iologicoistoriciste ale reformei din 1904 şi să rnpună acccn:ul pe caracterul tehnico-juridic al disciplinelor, uşurîn<l sarcinile de învăţămînt ale studenţ.ilor. ln noul program, dreptul prirnt roman,
contopit cu istoria dreptului privat francez, se predă în anii lll (obligaţiile şi lrnnnrilc) şi
IV (succesiunile, dreptul familiei), cînd studenţii cunosc sau studiază în acelaşi timp materia
corespunzătoare <lin dreptul civil actual.
etăţii

Din voi. ll al manualului de care ne ocupăm, consacrat importantei materii a propriîn sens larg, ne va reţine îndeosebi partea privitoare la dreptul roman sclavagist.

în „avant-propos", autorii, referindu-se implicit la. <lirecţ.ia so1·ioloi{izantă a reformei din
1954 (taxată de empirism, <le către juriştii tehnicişti), atrag iLtenţia că şi-au propus să. ţină
seama <le „evoluţia ideilor şi de fapte", <lar „fără a sacrifica. tehnic:i indispensabilă. oricărei
înţelegeri a.dînci o. dreptului". Cum, după. 1954, dezbaterea raporturilor dintre drept şi istorie
făcuse necesară chiar publicarea unui număr din Archi11es de philos11pli-ic di' droit ( 1959), consacra.t acestei probleme, autorii manualului neagă separa.rea „sfîşietoare" dintre istorie şi drept
şi refuză să vadă în istoria dreptului „un studiu <le lux". Cu referire implicită la c0111·epţiile
istoricilor occidentali, co.re merg pe linia impresionismului sceptic al lui Toynbee, autorii declară.
Comp. şi B. Paradisi, '"fijdschrift voor Rcchtsgeschiedenis", 1959, p. 75-98, care îa
cu „o temă cel<>bră", dreptul vulgar în lumina operei lui E. I..cvy, conchide: „ ...
formarea dreptului sec. VI, esenţial obişnuelnir.ă, se explică prin evoluţia sucialfL şi politică
a. lumii romane în cadrul imperiului de Hăiui.rit".
4 Vezi îndeosebi ancheta iniţiată de revista /,11bco şi publicată în t. VI-VII (19G01961) şi urm.
1 Istoricilor vechiului drept romînesc le semnalăm lucrărilr lui Paul Ourliac despre
retractul familiaLîn sud-vestul t'ranţ.ei şi despre criza drepturilor locale, şi cercetările lui
J. de Malafosse de3pre 1\01110~ Georgikos şi dreptul agrar bizantin.
3
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