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Originalitatea într-o dimensiune juridică şi non-juridică 

Originality in a juridical and non-juridical dimension 

Nicoleta Rodica Dominte1 

Rezumat: Originalitatea reprezintă criteriul normativ în baza căruia se recunoaşte 
protecţia dreptului de autor. Constructul juridic al originalităţii unei opere a fost creionat 
de literaţi în cea de a doua jumătate a secolului al XVIII-lea. Astfel, un concept de origine 
romantică a ajuns să fie transpus şi sistematizat în spaţiul dreptului în dorinţa de a 
creiona juridic o realitate a autorilor de opere originale. Actuala interpretare juridică a 
originalităţii are la bază teorii, care au fost enunţate de literaţi. În această împletire 
juridico-literară dorim să concepem conţinutul articolului. 

Cuvinte-cheie: originalitate; unicitate; personalitate; noutate; formă. 

Abstract: Originality is the legal criterion on the basis of which copyright protection is 
recognized. The legal construction of the originality of a work was drawn by writers in 
the second half of the XVIII century. Thus, a concept of romantic origin came to be 
transposed and systematized in the framework of law in the desire to legally paint a 
reality of the authors of original works. The current legal interpretation of originality is 
based on theories, which have been stated by writers. In this juridical-literary 
intertwining, we want to create the content of the article. 

Keywords: originality; uniqueness; personality; novelty; form. 

1. Argumentum 

În conţinutul acestui articol ne propunem să analizăm interpretarea 
noţiunii de originalitate într-o încercare de a reliefa simbioza dintre concepţiile 
literaţilor şi cele ale juriştilor. Construcţia juridică a dreptului de autor reprezintă 
în esenţă o creaţie a autorilor, literaţi şi artişti, care au influenţat major textul 
normelor juridice. Printr-un dialog imaginar al opiniilor dorim să evocăm o 
fructuoasă şi fascinantă aculturare a argumentelor literare în spaţiul juridic. Vom 
începe demersul nostru ştiinţific cu o încadrare a noţiunii de operă în realitatea 
literară şi juridică, urmând ca în secţiunile ulterioare să aprofundăm interpretarea 
conceptului de originalitate a unei opere literare şi artistice. 

2. Ce este opera literară şi artistică? 

Ab initio opera de artă este doar o sămânţă2, care în adâncurile vibrante ale 
teluricului acvatic devine o crisalidă a originalităţii autorului. Sămânţă de orez sau 

                                
1  Lector univ. dr., Facultatea de Drept, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, 

email: nicoleta_dominte@yahoo.com. 
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sămânţă de zero, dacă lectura cuvântului ar fi de la dreapta la stânga într-o 
inversare a ordinii prestabilite. Numerologia confirmă caracterul imuabil al cifrei 
zero, iar vocabula originalitate poate fi aculturată ideatic prin vocala „o” sau cifra 
„0”? Dacă încercăm să ne apropiem semnificaţia cifrei zero prin caracterul frust al 
semnului grafic în altoire cu natura ei de vocală solară poate ne-am bucura de 
răsăritul unui răsad prismatic al contururilor artistice incipiente. Paronime prin 
concepţie cele două vocabule în notă adjectivală – răsădit şi răsărit – se succed 
fluent în paradigma lexicală a actului de creaţie. 

“How does a poet know when he has produced an ‘original’ rather than a 
‘copy’? ”, se întreba reflexiv Edward Young la mijlocul secolului al XVIII-lea. 
Răspunsul scriitorului englez surprinde în profunzime sensul interpretării juridice 
a conceptului originalităţii. În opera originală se va reflecta geniul şi imaginea 
autorului, fiind descrisă metaforic prin cuvintele “a dear friend in our company 
under disguise”, o replică vie a reacţiilor emoţionale, o dublură creativă a 
autorului însuşi. Astfel, creaţia devine o făptură autonomă de persoana autorului, 
a cărei sevă de originalitate este extrasă din venele creative ale acestuia.3  

Întru accentuarea celor enunţate vom evoca, din Portretul lui Dorian Gray, 
cuvintele pictorului Basil Hallward în dialogul cu Lordul Henry: „Portretul ăsta 
conţine prea mult din mine însumi, Harry, prea mult din mine însumi!”4 Final de 
secol XIX şi Oscar Wilde devoalează misterul unei opere de geniu, secretul 
autorului care îşi metamorfozează trăirile, gândurile, ideile în propria artă. Dacă 
iniţial tabloul portret al lui Dorian Gray reprezintă un alter-ego al pictorului Basil 
Hallward, lectura cărţii dezvăluie faptul că opera per se este o fiinţă vie, care 
respiră, pulsează şi reflectă viciile sufletului lui Dorian Gray. Printr-un un flux al 
mareelor cuvintele lui Edward Young prind viaţă în cartea lui Oscar Wilde, care 
conturează literar potenţiala autonomie pe care o poate dobândi o operă per se. 
Conotaţiile juridice ale acestei imersiuni sunt uluitor surprinse şi prin cuvintele 
lui Dorian Gray:”Aşa cum îl ucisese pe pictor, o să ucidă şi opera pictorului şi tot ce 
semnifică ea”5. Versiunea în limba engleză pare să contureze cu atât mai mult 
forţa reală a acestei fraze: “As it had killed the painter, so it would kill the painter’s 
work, and all that that meant”6. Semantica verbului “to kill” (a ucide) scris de 
Oscar Wilde ne îndrumă să considerăm că opera de artă este o fiinţă vie. 

Din perspectivă juridică, normele „nu introduc în circuitul civil creaţiile 
intelectuale ca bunuri asupra cărora subzistă o serie de drepturi, ci, în realitate, se 
limitează să recunoască drepturile morale şi patrimoniale cu privire la creaţiile 

                                
2  Aceste cuvinte au fost inspirate de un haiku al călugărului budist Matsuo Bashō: “Birth 

of art –/ song of rice planters,/ chorus from nowhere.”, M. Bashō, Lips too chilled, 
Penguin Books, Breat Britain, 1985, p. 43. 

3  Pentru detalii despre opiniile poetului englez Edward Young, în C. Burrow, Imitating 
Authors. Plato to Futurity, Oxford University Press, Oxford, 2019, p. 387-389.  

4  O. Wilde, Portretul lui Dorian Gray, traducere de Antoaneta Ralian, Humanitas fiction, 
Bucureşti, 2014, p. 41. 

5  Idem, p. 288. 
6  Idem, p. 212. 
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intelectuale”7. Cu toate că la o primă lectură am putea aprecia operele ca nefiind 
bunuri, distinsul autor ne călăuzeşte spre o complexă analiză pornind de la 
premisa enunţată într-un alt studiu juridic conform căruia: „creaţiile intelectuale 
sunt lucruri necorporale, iar când asupra lor există şi un drept privativ (drept de 
proprietate intelectuală), ele devin bunuri incorporale”8. Analiza exhaustivă relevă 
gradual încadrarea operelor originale în categoria bunurilor incorporale, în timp 
ce creaţiile intelectuale care nu pot beneficia de protecţie juridică sunt grupate în 
sfera lucrurilor necorporale. Recunoaşterea sau posibilitatea dobândirii unui drept 
patrimonial reprezintă calea prin care un lucru necorporal devine un bun 
incorporal.9 Prin urmare, opera originală reprezintă un bun incorporal cu o anu-
mită valoare economică reflectată prin drepturile patrimoniale recunoscute.  

Dihotomia celor două realităţi este certă. Opera originală este calificată de 
către literaţi prin concepte, precum făptură, fiinţă vie, în timp ce doctrina juridică 
o încadrează în categoria bunurilor incorporale. Jorge Luis Borges spunea: „O 
limbă este o tradiţie, un mod de a simţi realitatea, nu un arbitrar repertoriu de 
simboluri”10. Apreciem că atât literaţii, cât şi juriştii au operat cu adevărul, pe care 
l-au simţit şi construit, în încercarea de a încadra şi valoriza aceeaşi noţiune din 
realitatea socială.  

3. Actualitatea concepţiei romantice despre originalitate 

Vizionar, Sir William Blackstone, în cauza Tonson v. Collins (1760), sus-
ţinea în pledoaria prin care dorea să evoce distincţia dintre opera literară şi 
invenţie următoarele: “Style and sentiment are the essentials of a literary 
composition. These alone constitute its identity. The paper and print are merely 
accidents, which serve as vehicles to convey that style and sentiment to a distance. 
Every duplicate therefore of a work, whether ten or ten thousand, if it conveys the 
same style and sentiment, is the same identical work, which was produced by the 
author’s invention and labour”11. Stilul şi sentimentele unui autor sunt unice, 
conferind ţesut organic orignalităţii unei opere literare şi artistice. Sămânţa 
concepţiei romantice despre originalitate se regăseşte în opiniile lui Edward 
Young, care la mijlocul secolului al XVIII-lea şi-a formulat argumentele în spiritul 
pledoariei juridice sus-menţionate.  

                                
7  A. Speriusi-Vlad, Drepturile patrimoniale în proprietatea intelectuală, Editura Universul 

Juridic, Bucureşti, 2014, p. 312. 
8  R. Rizoiu, Ipoteca asupra bunurilor incorporale: cum urmăreşti ceea ce nu vezi?, Revista 

Română de Drept Privat nr. 4/2015, p. 160, nota de subsol 246, apud A. Speriusi-Vlad, 
Protecţia creaţiilor intelectuale. Mecanisme de drept privat, Editura C.H.Beck, Bucureşti, 
2015, p. 9. 

9  Pentru detalii despre o analiză detaliată a încadrării creaţiilor intelectuale în sfera 
juridică a lucrurilor şi bunurilor, A. Speriusi-Vlad, op. cit., pp. 9-59. 

10  J.-L. Borges, Aurul tigrilor (1972), Prolog, în Poezii, traducerea Andrei Ionescu, Editura 
Polirom, Iaşi, 2017, p. 308. 

11  M. Rose, The Author as Proprietor: Donaldson v Becket and the Genealogy of Modern 
Authorship, Representations no. 23 (Summer, 1988), p. 63. 
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În anul 1759, poetul, criticul şi filosoful Edward Young a publicat eseul 
“Conjectures on Original Composition”, din care reiese că originalitatea operei 
derivă spontan numai în acord cu forţele interioare ale autorului12. Per a contrario, 
autorul trebuie să evite orice sursă de inspiraţie externă pentru a crea o lucrare 
originală, de geniu. Edward Young a utilizat metafore vegetale pentru a explica 
distincţia dintre originalitate, care se traduce prin geniu, şi imitaţie: “An Original 
may be said to be of a vegetable nature; it rises spontaneously from the vital roots of 
genius; it grows, it is not made. Imitations are often a sort of manufacture wrought 
up by those mechanics, art and labor, out of pre-existing materials not their own”13. 
Juxtapunerea celor două noţiuni relevă cert că esenţa geniului, respectiv esenţa 
originalităţii, nu se regăseşte în preluarea din exterior a unor idei, opinii sau 
argumente preexistente. Imitaţia reprezintă procesul de învăţare, care odată 
finalizat poate să fie suprafaţa pe luciul căreia va înflori geniul artistului 
manifestat prin propriile sale forţe interioare. Edward Young a explicat origi-
nalitatea autorului, prin simbolistică mitologică, invocând imaginea tânărului 
Narcis.14 În aceeaşi epocă, într-o împletire a argumentelor, scriitorul Richard 
Hurd a evocat ecuaţia autor original – operă în spiritul imitaţiei, a acelei imitaţii 
care înseamnă o îndrăgostire de propriul eu, ce nu va putea crea o replică perfectă 
deoarece “each person has their own ‘air’ or distinctive mode of being”.15  

Deloc surprinzător, la începutul secolului al XXI-lea regăsim aceeaşi idee 
fundamentală surprinsă în cuvinte diferite în literatura juridică română ca 
premisă de la care ar trebui să pornim în asumarea originalităţii unei opere 
ştiinţifice: „O doză de originalitate avem fiecare dintre noi, aceasta fiind dată de 
unicitatea fiinţei noastre. Aceasta are personalitate, care este mai mult sau mai 
puţin vizibilă, identificabilă! Semănăm mai mult sau mai puţin unii cu alţii, dar ne 
şi deosebim unii de alţii, asemănarea până la identificare fiind exclusă.”16 Astfel, se 
confirmă veridicitatea şi atemporalitatea teoriei conform căreia unicitatea fiinţei 
manifestată prin personalitate este cheia de boltă a originalităţii, după cum a fost 
descrisă, în 1759, în eseul “Conjectures on Original Composition” de Edward 
Young: “Nature brings us into the world all Originals: Now two faces, no two minds, 
are just alike; but all bear Nature’s evident mark of Separation on them.”17 În 
prezent, în „sistemul de drept continental, prin „originalitate” se înţelege „amprenta 

                                
12  Pentru detalii, C. Burrow, Imitating Authors. Plato to Futurity, Oxford University Press, 

Oxford, 2019, p. 387-388.  
13  Citatul este preluat din D.W.Odell, The Argument of Young’s “Conjectures on Original 

Composition”, Studies in Philology vol. 78, no. 1/1981, p. 90. 
14  Pentru detalii, D.W.Odell, op. cit., p. 89. 
15  Pentru detalii despre opiniile scriitorului englez Richard Hurd, în C. Burrow, op. cit., 

pp. 388-389.  
16  V. Roş, A. Livădariu, Condiţia originalităţii în operele ştiinţifice, Revista Română de 

Dreptul Proprietăţii Intelectuale, nr. 2/2014, p. 11. 
17  C. Burrow, op. cit., p. 387. 
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personalităţii autorului, …”18, ceea ce înseamnă că originalitatea unei opere se gre-
fează pe unicitatea personalităţii manifestată prin forţele interioare ale autorului.  

Cu toate acestea, eseul lui Edward Young nu a avut un impact remarcabil în 
Regatul Unit, ci în Germania, unde autori precum Herder, Kant, Goethe, Fichte au 
preluat ideile expuse pentru a le valorifica19. Tiparul de operă originală, în con-
cepţia inegalabilului scriitor romantic Johann Wolfgang von Goethe, absolvent al 
Facultăţii de Drept a Universităţii din Leipzig, nuanţează paradigma originalităţii 
deoarece accentuează faptul că într-o formă nouă, unică, individuală se pot regăsi 
idei, opinii, argumente preexistente20. În viziunea lui Goethe influenţele exte-
rioare se topesc în creuzetul creaţiei autorului, care prin geniul său interior le va 
conferi originalitate într-o lucrare nouă. Astfel, modelul de operă originală a lui 
Goethe nu respingea inspiraţia exterioară, în contextul în care amprenta perso-
nalităţii autorului era cea care conferea originalitate operei21.  

Tot perioadei romantice îi datorăm articularea conceptul de formă22 a 
operei originale, ca element ce poate dobândi protecţie juridică. Filosoful german, 
Johann Gottlieb Fichte, a disjuns între conţinutul şi forma operei în anul 1793, în 
eseul intitulat “Proof of the Illegality of Reprinting: A Rationale and A Parable”. În 
viziunea sa, conţinutul operei este alcătuit din ideile prezentate, care nu pot 
forma obiectul unei protecţii juridice, iar forma constă în combinaţia cuvintelor şi 
frazelor prin care sunt exprimate ideile, care rămâne în proprietatea autorului, 
deoarece Fitche considera: “each individual has his own thought processes, his own 
way of forming concepts and connecting them”23. Într-o interconexiune, în juris-
prudenţa română contemporană, s-a statuat faptul originalitatea este susţinută de 
„forma de exprimare intrinsecă a operei (cuvinte, figuri de stil etc.) din care trebuie 
să reiasă activitatea de creaţie intelectuală a autorului, însuşirile spirituale ale 
autorului, a talentului acestuia, personalitatea sa, aşa cum se reţine în doctrină”.24 
Observăm astfel cum opiniile romanticilor au influenţat construcţia concepţiei 
subiective a originalităţii din domeniul dreptului de autor. 

Dintr-o altă perspectivă, avocatul Rendu într-o pledoarie din anul 1863 în 
faţa Curţii de Casaţie din Franţa susţinea: «toute œuvre offrant par sa forme et sa 

                                
18  Î.C.C.J., Secţia I civilă, decizia nr. 340 din 30 ianuarie 2015, Inexistenţa dreptului de 

autor asupra proiectului de scenariu al unei emisiuni de divertisment (operă audio-
vizuală). Creaţii excluse de la protecţia legală, https://www.scj.ro/ 

19  M. Rose, op. cit., p. 62; M. H. Birkhold, Characters before Copyright, Oxford University 
Press, Oxford, 2019, p. 194. 

20  Pentru detalii, M. H. Birkhold, op. cit., p. 194. 
21  Goethe descria opera literară ca fiind “the reproduction of the world around me by means 

of the internal world which takes hold of, combines, create anew, kneads everything and put 
it down again in its own form, manner”, M. H. Birkhold, op. cit., p. 194. 

22  Pentru detalii, M. Rose, op. cit., p. 76.  
23  M. Rose, op. cit., p. 76. 
24  Î.C.C.J., Secţia I civilă, Decizia civilă nr. 738 din 13 martie 2018; Gh. Gheorghiu, 

Examinarea originalităţii operelor litigioase, Revista Română de Dreptul Proprietăţii 
Intelectuale nr. 1/2019, p. 10. 
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figure un type empreint de la personnalité de l’auteur est une œuvre de l’esprit.»25 În 
jurisprudenţa contemporană franceză26, originalitatea operei este descrisă prin 
formula canonică consacrată «l’empreinte personnalité de l’auteur», precum şi 
prin sintagme care evocă aceeaşi forţă interioară şi unicitate a autorului: 
«l’empreinte personnelle», «le reflet de la personnalité», «la marquee de celle-ci» şi 
«empreinte émotionelle personnelle». În sens metaforic, Edward Young a 
considerat mintea autorului “a fertile and pleasant field”, descriind opera originală 
prin cuvintele “fairest flowers”27. Se conturează astfel faptul că transplantarea 
ideilor lui Edward Young în solul fertil al gândirii romanticilor a determinat 
actuala interpretare juridică a originalităţii. 

În a doua jumătate a secolului al XVIII-lea, s-a cristalizat ideea conform 
căreia autorul este creatorul original al operei care poartă amprenta personalităţii 
sale unice.28 Conceptul autorului romantic a reprezentat un construct în care 
inspiraţia vine din interiorul spiritual al acestuia, iar opera se grefează pe funda-
mentul resurselor interne şi nu al influenţelor externe. Valoarea unei opere 
literare şi artistice era concretizată pe originalitatea creaţiei ce derivă din arti-
cularea inspiraţiei, care emana din interiorul autorului.29 Acesta este conotaţia în 
care este descris autorul original şi în literatura juridică actuală: „Original este 
autorul care creează ceva nou, personal, inedit, fără a pleca de la un model sau de la 
o operă preexistentă”30. Într-o simbioză peste veacuri, marele poet argentinian 
Jorge Luis Borges spunea „despre poezie” că este „un neaşteptat dar al Spiritului”31, 
precum într-o prelungire a concepţiei romantice în care o operă originală putea fi 
elaborată numai prin intermediul unei muze inspiratoare. În acest substrat creator, 
noţiunea de „muză” se traduce prin cuvinte precum „Spirit”, „Subconştient”32, ceea 
ce ne îngăduie să apreciem că Muza este interioară, sub forma „amprentei 
personalităţii autorului”33 – sintagmă a doctrinei juridice actuale.  

Într-o altă interpretare, Edgar Allan Poe, spunea în anul 1846, că elaborarea 
unui poem este precum „o operaţie a inteligenţei”34. Nimic mai adevărat dacă ne 

                                
25  M. Vivant, J.-M. Bruguière, Droit d’auteur, Editura Dalloz, Paris, 2009, p. 163, nota de 

subsol 1. 
26  Idem, p.166. 
27  M. Rose, op. cit., p. 65.  
28  “…the development of the modern idea of the author as the creative originator of a work 

that bears the imprint of his or her unique personality”, Mark Rose, op. cit., p. 58. 
29  Pentru detalii, M.H. Birkhold, op. cit., p. 192-193. 
30  V. Roş, Dreptul proprietăţii intelectuale, vol. I. Dreptul de autor, drepturile conexe şi 

drepturile sui-generis, Editura C.H.Beck, Bucureşti, 2016, p. 206. 
31  J.L. Borges, Caietul San Martin (1929), Prolog, în Poezii, traducerea Andrei Ionescu, 

Editura Polirom, Iaşi, 2017, p. 63. 
32  J.L. Borges, Roza Profundă (1975), Prolog, în Poezii, traducerea Andrei Ionescu, Editura 

Polirom, Iaşi, 2017, p. 349. 
33  A se vedea, I. Macovei, Tratat de drept al proprietăţii intelectuale, Editura C.H.Beck, 

Bucureşti, p. 432. 
34  J.L. Borges, Roza Profundă (1975), Prolog, în Poezii, traducerea Andrei Ionescu, Editura 

Polirom, Iaşi, 2017, p. 349. 
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raportăm la faptul că substantivul „inteligenţă” provine din latinescul „intelligentia”35, 
care înseamnă „cunoştinţă în arte, în ştiinţă”, precum şi „percepţie prin simţuri”. Din 
perspectivă semantică, operele spiritului sunt opere ale minţii, opere ale 
intelectului. Medicina hipocratică accentua în note ştiinţifice că sediul gândirii 
este poziţionat în ventriculul stâng ale inimii, iar conform vechilor tradiţii 
greceşti, iudaice, indiene noţiunea de intelect este sinonimă cu inima36.  

Nu puţine au fost teoriile verbalizate, dar originalitatea, ca formă organică, 
şi opera de artă, ca expresie a personalităţii unice a autorului sunt concepte 
romantice ce au luat naştere într-un construct juridic şi economic, precum un 
corolar al dezbaterilor din a doua jumătate a secolului al XVIII-lea37. Cu toate 
acestea, lectura jurisprudenţei franceze de la începutul secolului al XX-lea relevă 
utilizarea noţiunii de noutate pentru a denumi originalitatea unei opere. Marele 
jurist francez, Henri Desbois, este cel care a încadrat concepţia romanticilor în 
originalitatea subiectivă38, aşa cum o regăsim în prezent. 

4. Modernismul originalităţii la Ezra Pound39  

Celebra formulă a lui Ezra Pound “Make it new! ”, lansată în anul 1934 ca 
titlu al unui volum de eseuri, reliefează că noutatea este principala cheie în care 
ar trebui scrise operele; o noutate ce era privită ca o „sursă a absolutului”, care 
impunea o redescoperire în prezentul etern.40 Formulă de inspiraţie asiatică ce 
respiră prin reconstrucţie, prin prospeţime şi puritate în dorinţa de actualizare a 
propriei unicităţi. Din douăzeci în douăzeci de ani, sanctuarul şintoist de la Ise 
este dărâmat pentru a fi reconstruit41. În sens metaforic, autorul este un pelerin ce 
porneşte într-o călătorie spirituală de descoperire a propriei creativităţi, de 
reconstrucţie a propriei originalităţi precum sanctuarul şintoist de la Ise, care deşi 
este reprodus exact, nu este acelaşi. 

Revitalizarea poeziei în viziunea lui Ezra Pound a însemnat construirea 
unui limbaj poetic nou, a unui „limbaj regenerat”, care a fuzionat în creuzetul 

                                
35  I. Nădejde, A. Nădejde-Gesticone, Dicţionar Latin-Român, Ed. XX, Editura Naţională 

Mecu S.A., Bucureşti, p. 337. 
36  Pentru detalii, A. Pleşu, Despre inimă şi alte eseuri, Editura Humanitas, Bucureşti, 2017, 

p. 22-27. 
37  Pentru detalii, M. Rose, op. cit., p. 76 .  
38  Pentru detalii, M. Vivant, J.-M. Bruguière, op. cit., p. 162. 
39  Ne-am oprit în demersul nostru ştiinţific asupra opiniilor lui Ezra Pound, deoarece 

este considerat a fi „mai responsabil pentru revoluţia poeziei din secolul XX decât oricine 
altcineva.”, T.S. Eliot, “Introduction”, în T.S. Eliot (ed). Literary Essays of Ezra Pound. 
New York: New Directions, 1968, p. xi. 

40  A se vedea, H.-R. Patapievici, Introducere în modernismul lui Ezra Pound: modernismul 
ca renaştere, în E. Pound, Opera I. Poezii (1908-1920), Editura Humanitas fiction, 
Bucureşti, 2019, p. 159. 

41  A se vedea, H. Garcia (Kirai), F. Miralles, Metoda Ikigai, Editura Humanitas, Bucureşti, 
2019, p. 67. 



Nicoleta Rodica Dominte 

56 

creaţiei „tot ceea ce e viu în toate epocile, în toate culturile, în toate limbile”42. 
Limbajul reinventat reprezintă amprenta personală prin care poetul simte şi 
comunică realitatea într-o formă unică, individuală, originală. Frumuseţea, în 
toate variantele şi tipurile ei, este realitatea pe care Ezra Pound a făcut-o să 
vibreze în versurile sale. Geniul romanticilor, înţeles ca originalitate a operei, s-a 
manifestat la Ezra Pound prin faptul „că a reuşit să facă nouă şi vie frumuseţea din 
toate marile limbi poetice, inclusiv cele vechi ori moarte”43. Poetul a reînviat 
trecutul44 inspirându-se din opere preexistente, pe care le-a readus în spaţiul 
poetic într-o intertextualitate proprie45. Originalitatea poeziei lui Ezra Pound se 
încadrează în tiparul juridic creionat de Goethe şi atât de frumos exprimat: “why 
should he shy away from taking flowers where he finds them?...only through the 
appropriation of other treasures does a great work originate”46. 

În literatura juridică română, se apreciază că originalitatea unei opere 
implică atât noutatea, cât şi activitatea de creaţie intelectuală47. Noutatea repre-
zintă condiţia prin care se determină dacă a existat sau nu act de creaţie 
intelectuală şi „înseamnă lipsa oricărei anteriorităţi.”48 Distinsul autor susţine că „o 
creaţie originală este în mod obligatoriu nouă”49, încercând parcă să-şi grefeze 
teoria şi argumentele în consonanţă cu formula lui Ezra Pound “Make it new!”. 
Cert este că noutatea limbajului poetic şi intertextualitatea creată sunt elementele 
de forţă în originalitatea spaţiului poetic creat de Ezra Pound.  

Revenind la dimensiunea juridică50, cazuistica analizată şi argumentele 
atent explicate reliefează faptul că noutatea, ca o componentă a originalităţii, poate să 
constea într-un anume mod de exprimare al autorului, în existenţa unor parti-
cularităţi ce au rolul de a distinge forma exterioară a două creaţii etc. Noutatea şi 
originalitatea nu sunt noţiuni antitetice în domeniul dreptului de autor, mai ales 
că „similaritatea fortuită” ce implică un act de creaţie intelectuală îngăduie 
recunoaşterea protecţiei prin drept de autor. Independenţa actului de creaţie este 
criteriul care determină recunoaşterea protecţiei juridice ilustrând astfel un 
aspect esenţial: “the fundamental proposition that originality is about origination, 
and that the inquiry into originality is an enquiry into source – not an enquiry into 
the difference between a work and pre-existing works”51. În acest construct, 
                                
42  R. Vancu, Elegie pentru uman. O critică a modernităţii poetice de la Pound la Cărtărescu, 

Editura Humanitas, Bucureşti, 2016, p. 255. 
43  Idem, p. 256. 
44  „Pentru Pound, trecutul e prezent, nu e trecut; iar preocuparea faţă de trecut nu este 

complacere în trecut, ci pasiune pentru viaţa prezentului”, H.-R. Patapievici, op. cit., p. 188. 
45  Pentru detalii, R. Vancu, op. cit., p. 254. 
46  Citatul a fost preluat din M.H. Birkhold, op. cit., pp. 194-195. 
47  A. Circa, Reflecţii privind originalitatea operei intelectuale, Dreptul nr. 1/2003, p. 131 şi 

140, apud A. Speriusi-Vlad, op. cit., p. 214. 
48  Pentru detalii, A. Speriusi-Vlad, op. cit., p. 214. 
49  Idem, p. 221. 
50  Pentru detalii, A. Speriusi-Vlad, op. cit., pp. 222-226. 
51  A. Drassinower, ‘Authorship as Public Address: on the Specificity of Copyright vis a` vis 

Patent and Trademark’ (2008) Mich. St. L. Rev. 199 apud A. Waisman, May authorship 
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noutatea este o componentă subiectivă a originalităţii, în sensul că opera trebuie 
să reprezinte fructul creaţiei independente şi autonome a autorului52, identificând 
în această paradigmă sămânţa concepţiei romantice a originalităţii.  

În jurisprudenţa română, s-a statuat prin trimitere la o decizie din juris-
prudenţa Statelor Unite ale Americii faptul „că originalitatea nu înseamnă noutate, 
astfel că o operă poate fi originală chiar dacă se aseamănă mult cu alte opere, câtă 
vreme similaritatea este fortuită şi nu este rezultatul copierii (cazul Feist 
Publications, Inc v. Rural Telephone Service Co.)”53. În acest perimetru contextual, 
noutatea este considerată ca fiind noutatea obiectivă din domeniul brevetelor de 
invenţie, unde anterioritatea reprezintă un impediment în dobândirea protecţiei 
juridice. Or, această noutatea obiectivă nu a constituit punctul central al filosofiei 
lui Ezra Pound, care a încercat „să intre în frecvenţă de rezonanţă cu frumuseţea 
din toate timpurile, din toate spaţiile din toate culturile“54. Ca o certitudine, în 
aceeaşi cheie jurisprudenţială, în sistemul de drept „continental, prin „origina-
litate” se înţelege „amprenta personalităţii autorului”, originalitatea fiind definită 
într-un sens subiectiv, ca o manifestare a personalităţii autorului, iar la baza acti-
vităţii creatoare se află imaginaţia autorului…”55. Imaginaţia autorului este seva 
care, în sens metaforic, va hrăni noutatea subiectivă sau originalitatea la care face 
trimitere poetul american. 

În sfera juridică a concepţiei subiectivă56, originalitatea se oglindeşte la 
nivelul expresiei, a formei în care opera este comunicată publicului. Forma este 
originală dacă este brodată pe individualitatea şi creativitatea autorului, unde 
individualitate înseamnă originalitate. Noutatea lui Ezra Pound este o noutate 
subiectivă, care se reflectă prin verbul „a reinventa”57, printr-o tehnică poetică 
personală: „’excernarea’ din atâtea surse a părţii vii a tradiţiei.”58 Astfel, noutatea 
este ilustrată prin formă, limbaj şi expresie de comunicare. Deşi poetul nu a avut 
în vedere posibile conotaţii juridice, apreciem că noutatea în viziunea moder-
niştilor este în acord cu teoria filosofului german Fichte – enunţată în secţiunea 
anterioară – care se încadrează în concepţia subiectivă a originalităţii. 
Concretizăm analiza, în acest sens, printr-un argument cu forţă jurisprudenţială: 
„În cazul operelor literare, originalitatea se apreciază, în primul rând, în funcţie de 

                                
go objective?, Journal of Intellectual Property Law & Practice vol. 4, no. 8/2009, p. 584. 

52  “In a nutshell, if a work is personal because it actually comes from the author’s inner self, the 
fact that similar works exist does not make it less personal”, A. Waisman, op. cit., p. 585. 

53  Î.C.C.J., Secţia I civilă, decizia nr. 340 din 30 ianuarie 2015, Inexistenţa dreptului de autor 
asupra proiectului de scenariu al unei emisiuni de divertisment (operă audiovizuală). Creaţii 
excluse de la protecţia legală, https://www.scj.ro/ [Online], consultat în 02.05.2020. 

54  R. Vancu, op. cit., p. 256. 
55  Î.C.C.J., Secţia I civilă, decizia nr. 340 din 30 ianuarie 2015, Inexistenţa dreptului de 

autor asupra proiectului de scenariu al unei emisiuni de divertisment (operă audiovizuală). 
Creaţii excluse de la protecţia legală, https://www.scj.ro/[Online], consultat în 02.05.2020. 

56  Pentru detalii despre concepţia subiectivă a originalităţii, V. Roş, op. cit., p. 210-212. 
57  R. Vancu, op. cit., p. 255. 
58  Idem, p. 254. 
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stilul autorului (totalitatea mijloacelor lingvistice folosite într-o manieră personală: 
construcţia frazei, vocabularul utilizat, sintaxa etc.) şi, dacă este cazul, de compoziţie 
(structura operei)”59. 

Viziunea literară de la începutul secolului al XX-lea de „a aduce la viaţă, în 
contemporaneitate „vocile” ori „măştile” trecutului”60 într-un construct nou şi ori-
ginal reprezintă o parte a miezului dreptului la paternitatea operei într-o con-
cepţie juridică modernă: “...cinematographers, actors, choreographers, architects, 
and sculptors all engage in the process of adapting, transforming, and recombining 
what is already ‘out there’ in some other form. This is not parasitism: it is the 
essence of authorship”61. 

În contrapondere, în jurisprudenţa poloneză62 a fost reliefat următorul 
aspect: “the requirement of novelty is not an inevitable feature of an artistic work”. 
Această apreciere se înscrie în contextul concepţiei obiective63 a originalităţii, 
care a devenit viabilă pentru opere precum programele pentru calculator, hărţi ori 
baze de date. Nu vom detalia aspecte despre concepţia obiectivă a originalităţii, 
deoarece excede demersul analizei noastre ştiinţifice. 

5. Epilog 

Normele juridice nu definesc conceptul de originalitate, dar interpretarea 
doctrinei construieşte sistematic o realitate juridică ce se grefează pe unicitatea 
artistului, care dă viaţă operei originale. În cadrul normativ, art. 7 din Legea nr. 
8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe64 stipulează că „operele 
originale de creaţie intelectuală“ constituie obiect al dreptului de autor. O concisă 
sintagmă a cărei interpretare juridică a fost şlefuită printr-o hermeneutică 
complexă şi vivace.  

În încheiere vom reda cuvintele unui scriitor francez contemporan, care 
evocă originalitatea fiecăruia dintre noi în calitate de virtuali autori: „Se întorcea 
la viaţă prin artă şi asta o înzestra cu şi mai multă forţă şi limpezime. Avea să fie ca 
nimeni altcineva; prin venele ei curgea unicitatea”65.  
 

                                
59  Î.C.C.J., Secţia I civilă, decizia nr. 7679 din 14 decembrie 2012, Protecţia dreptului de 

autor asupra unui text publicitar. Condiţii, https://www.scj.ro/[Online], consultat în 
02.05.2020. 

60  H.-R. Patapievici, op. cit., p. 181. 
61  J.D. Litman, The Public Domain, Emory Law Journal no. 39/1990, p. 965, apud A. 

Waisman, op. cit., p. 591. 
62  Bochnia Independence Half-Marathon (case file I C 238/06), 20 December 2007, în 

M.A. Gad, Polish court holds that original race plan for half-marathon is an artistic work, 
Journal of Intellectual Property Law & Practice vol. 4, no. 10/2009, p. 697. 

63  Pentru detalii despre concepţia obiectivă a originalităţii, V. Roş, op. cit., p. 212-214. 
64  Republicată în M. Of. nr. 489 din 14 iunie 2018. 
65  D. Foenkinos, Către Frumuseţe, traducerea: Daniel Nicolescu, Editura Humanitas 

fiction, Bucureşti, 2020, p. 179. 


