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La Editura Du Cerf, sub coordonarea lui Jean-Paul Bled, este publicat volumul sugestiv
intitulat De Gaulle, omul secolului. În epoca noastrã, a vieþii trãite la viteza noilor
tehnologii informatice care împing realitatea cãtre spaþii virtuale, a informaþiilor care ne
copleºesc cu volumul lor uriaº ºi cu (aparenta, poate) dezordine ºi contradicþie în care
acestea ni se dezvãluie, aplecarea atât de atentã asupra unei personalitãþi marcante a se-
colelor XIX-XX aduce cu sine redescoperirea faptului cã marile linii directoare ale uma-
nitãþii sunt totuºi perene ºi trec de contextul specific al unei epoci.

Personalitatea lui de Gaulle este adeseori creionatã în câteva trãsãturi de caracter:
egotism, mândrie, duritate, intransigenþã, viclenie, spirit vindicativ, ambiþie, patriotism,
credinþã ºi misticism. De Gaulle a fost nu numai un carismatic ºi contondent lider politic,
nu numai un soldat format la o ºcoalã militarã de elitã, ce ºi-a demonstrat calitãþile de
curaj ºi pregãtirea specificã în timpul rãzboiului mondial; a fost ºi un intelectual ºi un lider
carismatic, bun orator, autoritar, elitist.

Prezenta carte este construitã sub forma unei colecþii de studii menite a contura com-
plexul profil al unui mare lider francez ºi mondial, deopotrivã marcã a unei epoci ºi mo-
nument uman al istoriei în durata ei lungã. Viaþa lui de Gaulle, în contururile sale intime
ºi familiale, dar ºi în cele ale persoanei publice expuse exigenþelor ºi aºteptãrilor atât ale
admiratorilor cât ºi ale detractorilor, este omagiatã prin studiile prezentului volum. Studiile
din volum abordeazã dimensiuni/laturi/problematici diferite, dar sensul lor este unul con-
vergent, rezultanta comunã este unitarã, contribuind la cunoaºterea liniei uneori atât de
fine dintre adevãr ºi legendã, dar ºi la pãstrarea în memoria colectivã, a publicului avizat
dar ºi a publicului larg, a unui lider care poate servi drept oglindã ºi reper liderilor actuali.

Cuvântul înainte, semnat de Hervé Gaymard, evocã, sub metafora titlului Umbra
purtatã, polifonia frumoasã a acestui volum care vine cu noi lãmuriri ºi nuanþe asupra
lui de Gaulle ºi gaullismului, un fel de „nu ºtiu ce“, „refractar la definiþii ºi clasificãri“,
adversar al ideologiilor rigide, amestec unic de intuiþie, experienþã de viaþã, culturã, ro-
mantism ºi pragmatism. Tonul liric al acestui volum transpare chiar din acest cuvânt
înainte, venind în completarea datelor, informaþiilor documentate istoric cu o tuºã care
are prin ea însãºi o semnificativã contribuþie la înþelegerea personalitãþii lui de Gaulle.
Dupã cum aratã autorul, poate cel mai important ºi mai puternic mesaj ºi cea mai valo-
roasã moºtenire este pledoaria pentru speranþã, ca impuls vital pentru gândire ºi acþiune.

De Gaulle pare a întrupa binoame de concepte aparente opuse. Unul dintre ele este
cel alcãtuit de perechea identitate-universalitate, aºa cum aratã Olivier Germain-Thomas,
în studiul Rãdãcini ºi universalitate. Din perspectiva acestui binom, de Gaulle este mereu
de actualitate, descoperirea ºi redescoperirea sa, în dimensiunea adevãrului istoric docu-
mentat, dar ºi ca construct învãluit de legendã, este de o importanþã majorã pentru înþele-
gerea lumii actuale. Astfel, dacã naþionalismul ºi-a arãtat efectele dãunãtoare, aceasta nu
înseamnã a cãdea în capcana uniformizatoare a globalizãrii de astãzi. La începutul ei, pe
vremea lui de Gaulle, anticipatã de acesta, globalizarea nu este o soluþie la pericolele ce
decurg din tentaþia de închidere ce decurge din trãirea exageratã a sentimentului „rãdãcinilor“.

Un alt cuplu de concepte/posturi aparent contradictorii este cel care se referã la încli-
naþia lui de Gaulle spre a fi monarhist sau republican. Philippe Délorme rãspunde acestei
chestiuni în studiul Era de Gaulle monarhist? Venerând monarhia francezã, împletitã sim-
bolic ºi definitiv, pânã la contopire, cu istoria Franþei, de Gaulle este în fapt un „mo-
narhist republican“. Vom evoca vorbele lui de Gaulle cu privire la principiile unei „demo-
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craþii încoronate“: „Când nu voi mai fi aici, va fi nevoie de un ºef de stat în afara partidelor
ºi care sã nu fie legat de o majoritate parlamentarã. Va fi nevoie sã exprime marile opþiuni,
sã fie un arbitru, dar mai ales sã exprime marile orientãri.“ (de Gaulle, 30 decembrie 1961).

David Chanterranne explicã admiraþia ºi inspiraþia pe care de Gaulle o gãseºte la
Napoleon, în studiul intitulat Pe urmele lui Napoleon. Strategi înnãscuþi, ºefi politici ca-
rismatici ºi plini de forþã, ambii sunt mânaþi de dorinþe ºi ambiþii pe care le transpun iscusit
în „texte fondatoare“, scrieri proprii pline de talent. Aceste dorinþe ºi ambiþii sunt ghidate
de scopul suprem, comun ambilor, de apãrare a naþiunii, a unei þãri pe care au recuperat-o,
fiecare la vremea sa, dintr-o stare „muribundã“, reclãdindu-i practic fundaþiile prin
reforme, instituþii, ºi angajând în acest efort o imensã putere de persuasiune.

Eric Anceau ne prezintã studiul intitulat De Gaulle ºi istoria secolului al XIX-lea.
Nãscut la finele secolului XIX, de Gaulle creºte într-o familie în care istoria þãrii se aflã
la loc de cinste. Expus de timpuriu cunoºtinþelor aprofundate de istorie, de Gaulle alege
cariera armelor; dacã aceastã opþiune nu îºi avea o inspiraþie directã în vreun model fa-
milial, ea este însã puternic susþinutã tocmai de interesul pentru istorie; de asemenea, în
istoria secolului XIX de Gaulle va gãsi învãþãminte ºi „eroi inspiratori ºi originali“, precum
Thiers, Garibaldi, Gambetta, Clémenceau, Chateaubriand, Guizont, Péguy… Inspiraþia
secolului XIX îi va servi drept reper pentru ca el însuºi sã fie în postura privilegiatã ºi
rarã a celor care scriu istorie ºi participã activ la facerea ei.

Fréderic Fogacci realizeazã o interesantã incursiune în Originile gândirii Gene-
ralului de Gaulle. Demers îndrãzneþ, din câteva raþiuni pe care autorul le prezintã de la
bun început: cultura impresionantã a lui de Gaulle, formatã de foarte timpuriu prin lec-
turi vaste; deschiderea cãtre revizuirea propriei gândiri pe mãsurã ce orizontul expe-
rienþei de viaþã ºi al noilor lecturi devenea din ce în ce mai larg; grija de a evita înrolarea
la ideologii fixe, rigide, de Gaulle fãcând o sintezã originalã a influenþelor culte asimilate
de-a lungul timpului ºi evitând astfel blocajul în discursuri/idei preeminente într-o epocã
sau alta. Studiul investigheazã, în sensul obiectivului anunþat mai sus, diferitele contexte
ce au contribuit la formarea lui de Gaulle – omul, gânditorul, liderul politic: cadrul fami-
lial, referinþele literare; formarea în ºcoala militarã.

Philippe de Saint Robert contribuie la prezentul volum cu studiul Scrierea testa-
mentarã a lui Charles de Gaulle. Autorul merge pe urmele legãturii ontologice care
existã, în cazul unor personalitãþi de excepþie, precum de Gaulle, între marea istorie ºi
istoria personalã. Scrisul îl transformã pe memorialist în actor, dar de Gaulle nu face o
filozofie politicã, ci o filozofie a politicii. Stilul inimitabil nu este cãutat de de Gaulle
pentru el însuºi, ci pentru a participa la sensul profetic al scrierilor. În vastul orizont cul-
tural al lui de Gaulle, ce anume este clasic ºi ce anume este romantic ca influenþã asupra
scrierilor sale?, se întreabã autorul studiului. Dar ºi care este partea de modernitate din
aceste scrieri?

Michel Cointet evocã Omul de la 18 iunie, oprindu-se îndeaproape asupra unui mare
moment din viaþa de lider militar ºi politic a lui de Gaulle. Celebrul discurs transmis de
BBC Londra cãtre un popor francez aflat în situaþia tulburãtoare a acceptãrii unui armis-
tiþiu umilitor este analizat în conþinutul sãu concret, exact, în contextul rostirii sale, dar
ºi ca un construct ce include adaptãri, completãri ulterioare ce alcãtuiesc aura de legendã
a lui de Gaulle. BBC nu a înregistrat aceastã alocuþiune, consideratã probabil doar o
simplã mãrturie. Autenticitatea conþinutului original precum ºi nivelul real de audienþã
al difuzãrii în contextul epocii constituie subiecte de analizat. Dincolo de astfel de inte-
rogaþii, apelul lui de Gaulle va pãstra nestinsã „flacãra rezistenþei franceze“.

Studiul semnat de Alain Laquièze are ca temã Generalul de Gaulle ºi statul. Preocu-
parea pentru stat a fost una centralã în gândirea lui de Gaulle. Trei surse de inspiraþie
s-ar afla la fundaþia acestei preocupãri: ideile din anii 1930 cu privire la reforma statului
în sensul întãririi puterii executive ºi al raþionalizãrii funcþionãrii regimului parlamentar;
proiectele de constituþie ale Rezistenþei (spre exemplu ideea lui Michel Debré despre
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„monarhul republican“); experienþa de ofiþer al armatei franceze. În viziunea lui de Gaulle,
statul este garant al ordinii publice, al respectului pentru libertãþile omului ºi pentru inde-
pendenþa naþionalã; statul trebuie sã fie puternic ºi în slujba mãreþiei ºi unitãþii naþiunii.
Moºtenirea lãsatã de de Gaulle include instituþii consolidate ale statului, dar ºi un stat
constituþional garant al libertãþilor individuale.

Jacques Godfrain semneazã studiul Singura luptã care trebuie dusã este cea în fa-
voarea omului. Ramificaþiile acestei idei cãlãuzitoare se regãsesc în planul concepþiilor
sale despre rãzboi, despre politicã, despre economie, despre progresul social, despre uni-
tatea naþiunii. Liber de corsetul ideologic, omul trebuie sã înþeleagã lumea ºi sã o cunoascã,
sã observe condiþiile economice, politice, sociologice, culturale. Bazat pe aceastã cu-
noaºtere, omul poate ajunge sã întâmpine neprevãzutul ºi hazardul, sã-ºi foloseascã in-
tuiþia, rod al întâlnirii dintre instinct ºi inteligenþã, sã-ºi stãpâneascã prezentul ºi sã îºi
determine viitorul.

Gaël Nofri evocã personalitatea lui de Gaulle din perspectiva sugestivã a studiului cu
titlul Un destin în acþiune, înscris în istorie. În fapt, autorul interogheazã latura omului
creºtin din personalitatea lui de Gaulle. Analiza se deruleazã în jurul unor întrebãri
precum cea a raportului dublu faþã de religie: de Gaulle persoana privatã ºi de Gaulle
omul de stat au faþã de religie o poziþionare pe care unii o înþeleg în sensul separãrii, deli-
mitãrii, alþii ca întrepãtrundere subtilã, dar fundamentalã. Credinþa este un element con-
stitutiv pentru identitatea lui de Gaulle, chiar dacã expresia/exprimarea ei publicã se ma-
nifestã discret. Mai mult, pentru de Gaulle existã o unitate de nedesfãcut ºi între religia
creºtinã (catolicã) ºi Franþa.

Jean Paul Chévènement semneazã studiul De Gaulle ºi politica de apãrare de ieri ºi
de mâine. Autorul aratã cã rolul lui de Gaulle în aceastã privinþã trebuie plasat în con-
textul formaþiei sale iniþiale de soldat ghidat de un puternic patriotism, dar ºi de om de
culturã, istoric ºi scriitor, capabil sã sesizeze anvergura mutaþiilor tehnologice ºi geopoli-
tice din prima parte a secolului XX. Alãturi de forþa de caracter, aceste trãsãturi au fãcut
din de Gaulle un mare om politic ºi strateg. Pe aceste coordonate, exemplificate în dife-
rite contexte ale carierei lui de Gaulle, autorul dezvoltã o analizã pe care o aduce ºi în
zona timpului prezent, al actualitãþii unor ameninþãri/rãzboaie de tip nou, care cer nu
numai rãspunsuri militare, ci ºi morale ºi sociale.

Renauld Meltz se opreºte asupra temei privind Opþiunea generalului de Gaulle
pentru înarmarea nuclearã. Atent asupra folosirii bombei atomice în contextul celui de-al
doilea Rãzboi Mondial, de Gaulle admite caracterul înfiorãtor al acestei noi tehnologii
militare. Totuºi, având în vedere contextul Rãzboiului Rece, al competiþiei dintre blocu-
rile rivale pentru deþinerea armei atomice ºi al folosirii ca instrument de ameninþare a po-
sibilului recurs la bomba atomicã, de Gaulle a susþinut înarmarea nuclearã a Franþei, acea
faimoasã force de frappe care sã concureze SUA ºi URSS. Autorul studiului parcurge
detaliile, dificultãþile acestei ambiþii a lui de Gaulle, dar ºi consecinþele acestora asupra
opþiunilor actuale ale Franþei în materie.

Dominique Barjot abordeazã tematica economicã, în studiul Economia francezã sub
preºedinþia generalului de Gaulle, referindu-se, din raþiuni ce þin de dificultatea ºi anver-
gura subiectului, doar la perioada preºedinþiei sale, 1958-1969. În 1940, de Gaulle opteazã
pentru tezele Consiliului Rezistenþei Naþionale: planificare, naþionalizare a sectoarelor de
bazã, sistem naþional de securitate socialã, mari reforme structurale. Asocierea dintre ca-
pital ºi forþa de muncã este însã prezentã în concepþia sa încã din aceastã perioadã.
Semnalãm de asemenea cã este preocupat de civilizaþia mecanicã, cea care ameninþã
libertatea, securitatea ºi demnitatea indivizilor. În anii 1940, rezultatele economice ale
Franþei cu de Gaulle la putere nu sunt din cele mai spectaculoase. Perioada preºedinþiei
sale, între 1958 ºi 1969, cunoaºte în schimb o creºtere economicã puternicã, chiar în
contextul fragil creat de inflaþie. Relansarea economicã este inseparabilã de voinþa de
independenþã naþionalã.
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Edouard Juvé se referã la una din formulele celebre atribuite lui de Gaulle: „Europa de
la Atlantic la Ural“, idee-forþã cu alonjã geograficã, politicã, istoricã incomparabil mai mare
decât paleativul modest al micii Europe, Europa pieþei comune. Himerã, viziune utopicã sau
scenariu probabil, aceastã Europã care regrupa toate popoarele continentului într-o organi-
zaþie de ansamblu este pentru de Gaulle Europa autenticã. O Europã-federaþie, generoasã,
deschisã, autonomã, exemplarã, coerentã, al cãrei succes depindea de ancorarea Marii
Britanii ºi a URSS. O Europã a statelor-naþiune, libere sã participe la jocul internaþional.

Jean-Paul Bled semneazã un studiu dedicat unei teme majore: De Gaulle ºi Germania.
Germania este pentru de Gaulle o prezenþã constantã, obsedantã ºi ameninþãtoare, încã
din vremea copilãriei. Rãzboaiele dintre cei doi mari vecini sunt o preocupare importantã
pentru militarul de Gaulle. El anticipeazã izbucnirea unui nou rãzboi, convingere întãritã
de analiza proprie asupra regimului lui Hitler. Momentul iunie 1940, cel al celebrului
discurs BBC Londra, relevã refuzul sãu de a accepta înfrângerea francezã. De la acest
moment, trecând pe traseul sinuos al rezistenþei franceze ºi a recunoaºterii guvernului
francez dupã rãzboi, autorul studiului prezintã detalii ºi interpretãri ale acþiunilor lui de
Gaulle, pânã la momentul Tratatului de la Elysée, minimizat de amendamentul de ultimã
instanþã din legislativul german, cu sprijinul ºi conlucrarea unui celebru opozant al sãu,
„americanul“ Jean Monnet.

O altã temã majorã se referã la De Gaulle ºi americanii. O relaþie dificilã, investigatã
de Christophe Réveillard ºi expusã din prisma detaliilor atât de necesare pentru a clari-
fica un subiect atât de complex. Lipsit de simpatia preºedinþilor americani, de Gaulle va
întâmpina mari dificultãþi în a obþine recunoaºterea Guvernului Provizoriu al Republicii
Franceze. Susþinãtor al autonomiei ºi nonsubordonãrii faþã de SUA, îºi exprimã opinii
critice faþã de marea putere de peste ocean în diferite rânduri. Opoziþia sa faþã de organi-
zarea alianþei NATO, în care chestiunea monopolului american asupra armamentului nuclear
ocupã un loc central, a dus la retragerea francezã din aceastã structurã. Posibilitatea de repa-
rare a relaþiilor franco-americane odatã cu venirea la putere, în ianuarie 1969, a lui Nixon,
francofon ºi gaullist, a fost anulatã de plecarea de la putere a lui de Gaulle în aprilie acelaºi
an. Lecþia desprinsã din dinamica acestei relaþii este, în opinia autorului studiului, cã naþi-
unile anti-hegemonice au drept constantã lupta pentru pãstrarea independenþei ºi suveranitãþii.

Jean Pierre Arrignon semneazã studiul Charles de Gaulle ºi Rusia, centrând obiectivul
analizei pe o altã mare putere a lumii, unul din polii lumii duale a Rãzboiului Rece. Actor
major al scenei europene încã din secolul XVII-XVIII, Rusia este pentru de Gaulle, istoricul,
militarul ºi omul de stat, un interlocutor necesar, dar ºi stat-frontierã a conceptului de
Europa de la Atlantic pânã la Urali. Fãrã sã aibã vreo simpatie faþã de comunism, consi-
derând cã acesta, ca ºi Rãzboiul Rece, vor avea o duratã limitatã în timp, de Gaulle a sus-
þinut apropierea franco-rusã. Dincolo de considerentele pragmatice care au jucat în fa-
voarea ideii de apropiere franco-rusã, dincolo de tensiunile de parcurs, de Gaulle consi-
dera cã existã o anume comuniune de destin între cele douã naþiuni, rusã ºi francezã.

Jean-François Figéac se ocupã de Politica arabã a Generalului de Gaulle. Tensiunile
cu englezii apoi cu anglo-americanii în regiune, complexitatea Orientului înainte de
rãzboi, imobilismul acestei regiuni aparte care a reuºit sã îi absoarbã de fiecare datã pe
cuceritori, corpusul de lecturi memorialistice diplomatice, contactele cu oameni-cheie,
experienþa de pe teren, toate acestea au contribuit la viziunea gaullistã asupra regiunii.
În ce mãsurã politica arabã a lui de Gaulle este omogenã, într-o regiune atât de compli-
catã, atât de diversã, este una din întrebãrile la care îºi propune sã rãspundã autorul stu-
diului. Una din recomandãrile/concluziile autorului ar fi sã se foloseascã, în loc de poli-
tica arabã, formula politici arabe, mai consecventã cu spiritul zonei, pe care de Gaulle,
desigur, îl cunoºtea.

Alexandre Najjar intrã în detaliile unei relaþii privilegiate: De Gaulle ºi Libanul. În
octombrie 1929, de Gaulle, comandant la acea vreme, primea notificarea privind trans-
ferul la Beirut. Ajunge aici cu familia în noiembrie 1929, timp de 2 ani având diferite
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misiuni la statul-major al generalului-comandant al trupelor din Levant. Obþinerea inde-
pendenþei libaneze, intrigile engleze, retragerea trupelor franceze, vizita oficialã a pre-
ºedintelui libanez în Franþa în 1965, disputa dintre Liban ºi Israel, cu prilejul cãreia de
Gaulle a susþinut deschis Libanul, sunt câteva din ingredientele unei prietenii care îºi
pãstreazã vii ecourile pânã în zilele noastre.

O altã relaþie deosebitã este studiatã de Jean-Marc Simon: De Gaulle ºi Africa. O legã-
turã specialã. Emoþia resimþitã de statele continentului african la moartea liderului fran-
cez, cel ce a avut un rol esenþial în obþinerea independenþei lor, dã seamã de profunzimea
unei relaþii ce s-a clãdit pornind de la momentele cruciale în care de Gaulle a fost actor
de prim rang în istoria Franþei, a rãzboiului mondial ºi a lumii. De Gaulle va rãmâne
recunoscãtor contribuþiei africanilor la cauza Franþei combatante, una din expresiile
acesteia fiind înrolarea semnificativã, în proporþie de trei sferturi, a soldaþilor africani în
Armata Francezã de Eliberare. Pe acest fundament, recunoºtinþa lui de Gaulle va conlucra,
dupã rãzboi, la complexul proces de decolonizare ºi obþinere a independenþei statelor
africane din Imperiul colonial francez.

Eric Bédard analizeazã relaþia lui de Gaulle cu þinutul francez de peste Atlantic,
„scufundat“ într-un spaþiu anglo-saxon/american, care este Québecul, în studiul intitulat
Într-o zi Canada francezã va deveni o mare putere. Cunoaºterea de cãtre Franþa republi-
canã a acestui teritoriu francez din Lumea Nouã, dar ºi a Franþei de cãtre Québec, încer-
cãrile de apropiere ale lui de Gaulle, concretizate într-o vizitã oficialã în Quebec în 1960
sunt analizate de autorul studiului în conexiune cu apartenenþa provinciei la Canada
federalã ºi anglo-saxonã ºi cu raportul Canadei cu Marea Britanie. Formula Trãiascã
Québec-ul liber!, care a provocat un ºoc la momentul rostirii sale de cãtre de Gaulle, este
punctul de pornire a unui proces care a dus la diferite formule ulterioare de colaborare –
culturalã, socialã, economicã etc. – între Québec ºi Franþa.

Calitatea ºi bogãþia informaþiilor, a analizelor, a temelor abordate, complementaritatea
ºi anvergura lor, cât ºi frumuseþea scriiturii dovedite de autori în prezentul volum sunt în
armonie cu statura istoricã ºi talentul scriitoricesc al personalitãþii aflate în atenþia lor.
Volumul este ºi o pledoarie pentru aplecarea atentã, detaliatã, implicatã, faþã de subiectul
cercetat, în locul cercetãrilor reci, a cãror obiectivitate poate þine departe publicul cititor.
Admirator sau nu al lui de Gaulle, cititorul va gãsi în prezentul volum argumente de
netãgãduit cã de Gaulle trebuie sã fie pãstrat în memoria colectivã nu doar ca o etichetã
simplificatã, simplificatoare, al cãrei conþinut va fi fost în realitate uitat, ci ca o sursã de
inspiraþie, de experienþã, un model pentru lumea actualã în care patriotismul, curajul,
responsabilitatea liderului nu mai constituie repere fireºti pentru public sau elite.

Ruxandra Iordache

Aristide Cioabã, Statul de drept, Bucureºti, Editura Institutului de ªtiinþe Politice ºi
Relaþii Internaþionale „Ion I. C. Brãtianu“, 2021, 392 pp.

Despre binefacerile statului de drept ºi despre ce reprezintã acesta ca fundament al
democraþiei se vorbeºte ºi se scrie mult în prezent, ceea ce aratã nu atât o preocupare teore-
ticã deosebitã a intelectualilor sau politicienilor, cât recunoaºterea acestei realitãþi ºi indirect
importanþa acestei noþiuni în societatea contemporanã. De aceea, volumul recent semnat
de Aristide Cioabã ºi purtând titlul chiar de Statul de drept, este un eveniment editorial,
cu atât mai mult cu cât democraþia noastrã pluralistã de dupã 1989 a trecut prin câteva mo-
mente incompatibile cu statul de drept, în care decidenþii politici au ignorat acest concept.

Amploarea perspectivei, acribia documentãrii, viziunea personalã sunt definitorii pentru
admirabila carte în care se regãsesc vocaþia ºi profesionalismul cercetãtorului pasionat, dublate
de cunoaºterea amãnunþitã în domeniu (ilustratã atât în referinþele din text, în notele de subsol
ºi în bibliografia selectivã de la sfârºit) ºi de ºtiinþa de a elabora, demonstratã de întregul volum.
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Dupã un convingãtor „Argument preliminar“ redactat sub semnul unui prim motto
din Politica lui Aristotel în care se exprimã preferinþa pentru „suveranitatea legii“ ºi al
unui al doilea motto din lucrarea Despre spiritul legilor a lui Montesquieu în care se
afirmã drept o „capodoperã a legislaþiei“, „ordonarea“ ºi „îngrãdirea“ reciprocã a pute-
rilor în stat, cuprinsul cãrþii este realmente o încântare, deoarece aºa cum a procedat de
fiecare datã, cu toatã competenþa, profunzimea ºi seriozitatea, Aristide Cioabã trateazã
problema statului de drept din punct de vedere al teoriilor ºi din punct de vedere istoric,
din punct de vedere conceptual ºi factual.

În capitolul 1 („Statul ºi dreptul din perspectivã politico-juridicã. Instrumentele insti-
tuirii ordinii sociale ºi înfãptuirii justiþiei“) sunt analizate raporturile dintre putere/stat ºi
drept/lege în dezvoltare istoricã, abordãri filosofico-politice ale statului ºi dreptului;
Legea ºi dreptul: delimitãri ºi suprapuneri conceptuale între lege ºi drept. Capitolul 2, in-
titulat expresiv „Principiul domniei legii transcende puterii arbitrare sau nelimitate exer-
citate prin lege“ este axat pe noþiunea de lege în culturile vechi: ideea legii superioare ca
fundament al domniei legii în tradiþia iudeo-creºtinã, legea naturalã ºi raþiunea moralã ca
justificãri ale domniei legii în filosofia clasicã greco-romanã, pentru a gãsi o soluþie la
problema „De ce nu toate statele sunt (sau pot deveni) state de drept (sub domnia legii)“.
Pentru cã „(...) acolo unde, ºi atunci când, în cadrul unei societãþi ºi în viaþa sa cultural-po-
liticã predominã concepþiile politico-religioase absolutiste despre putere ºi despre liber-
tatea individulã, despre extensia, forma ºi scopurile puterii de guvernare, care exclud
ipse facto orice fel de limite ideatice sau instituþional-procedurale din calea voinþei dis-
creþionare, arbitrare a guvernanþilor, sau a altor grupuri ale clasei politice, nu existã nici
cele mai elementare premise de realizare efectivã a principiului domniei legii“ (p. 61).

În capitolul 3 („Premisa domniei legii umane – prin limitarea puterii arbitrare a sta-
tului monarhic în doctrinele medievale ale dreptului natural“) sunt prezentate „într-o
succesiune istoricã ºi logico-politicã“ (dupã cum se precizeazã în „Argument preliminar“),
moºtenirea greco-romanã ºi tradiþia creºtinã despre supremaþia legii divine ºi legii natu-
rale; rolul limitat al statului ºi dreptului în cetatea terestrã la Sf. Augustin; conceptul de
lege ca esenþã a raþiunii ºi virtuþilor moral-creºtine; concepþia lui Toma din Aquino despre
sistematizarea virtuþilor ºi categoriilor legii în a sa filosofie a dreptului; coexistenþa auto-
nomã ºi limitarea reciprocã a ordinii temporale (regnum) ºi ecleziastice (sacerdotium).
Capitolul 4 („Reinvocarea concurentã a puterii suverane de cãtre Bisericã ºi Stat în pro-
cesul formãrii statelor moderne vest-europene“) examineazã autoritatea papalã vs puterea
temporalã ºi delimitarea sferelor proprii acestora; reinterpretarea originii ºi sediului pu-
terii temporale; consensul comunitãþii ca sursã a puterii monarhice; contracararea puterii
depline (supreme) prin cererea de reprezentare politicã a stãrilor sociale; victoria suvera-
nitãþii seculare în condiþiile Reformei protestante ºi rãzboaielor religioase; suveranitatea
puterii versus supremaþia legii; legea ca instrument al guvernãrii absolutist-monarhice.

Capitolul 5 deschide discuþia despre „Constituþionalismul liberal ºi structurile de pu-
tere necesare statului de drept“, evocând noua viziune teoreticã a dreptului natural despre
stat; puterea suveranã în viziunile contradictorii absolutistã ºi constituþionalistã; struc-
turile de putere constitutive ale statului de drept; constituþionalismul post revoluþionar
american ºi francez; concepþiile lui Kant ºi Fichte despre statul de drept, situate între
dreptul natural ºi pozitivismul juridic. Capitolul 6 se referã la „Definirea statului de drept:
Douã concepte alternative non echivalente ºi reciproc non exclusive“, fiind structurat
(diacronic ºi sincronic) potrivit celor mai semnificative aspecte ale noþiunii: I. Variante
naþionale ale statului de drept. 1. Rechtsstaat-ul: între statul legal ºi statul de drept. 2. Ver-
siunea francezã: L’Etat de droit. 3. Varianta britanicã: Rule of Law; II. Conceptul tradi-
þional-maximalist al statului de drept. 1. Guvernarea prin legi drepte, destinate binelui
comun. 2. Limitarea arbitrariului puterii în relaþia cu cetãþenii. 3. Egalitatea în faþa legii.
4. Constituþionalism ºi separaþia puterilor. 5. Sistem juridico-politic stabil, coerent ºi
funcþional. 6. Independenþa ºi responsabilitatea judecãtoreascã. 7. Protecþia efectivã a
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libertãþii ºi drepturilor individuale fundamentale; III. Conceptul formal-pozitivist-mini-
malist de domnie a legii. 1. Guvernarea prin lege, sau legalitatea formalã. 2. Securitatea
juridicã: stabilitatea ºi coerenþa sistemului de drept. 3. Garantarea efectivã a indepen-
denþei justiþiei. IV. O definiþie cumulativã a statului de drept, din care reþinem ceea ce
poate fi consideratã sinteza întregii cãrþi: „(...) statul de drept semnificã, din punct de ve-
dere ideal-aspiraþional ºi parþial istorico-empiric: 1. calitatea sau proprietatea specificã
unui sistem de guvernare prin ºi sub autoritatea supremã a legilor raþionale ºi juste – sub
aspectul conþinutului – ºi generale, clare, prospective, publice, relativ stabile, non-con-
tradictorii ºi posibil de aplicat – sub aspectul formei – , destinate binelui comun ºi res-
trângerii arbitrariului din raporturile dintre autoritatea statului ºi cetãþeni, în mod egal
aplicabile tuturor, atât conducãtori cât ºi conduºi; 2. (sistem) a cãrui existenþã depinde de
ºi necesitã un set de condiþii cultural-istorice relativ comune, inspirate de moºtenirea
filosoficã ºi politico-juridicã greco-romanã ºi de credinþele religioase iudeo-creºtine; 3.
reinterpretate în epoca medievalã târzie ºi încorporate în structura instituþionalã a
statului-naþiune suveran, modern de facturã vest-europeanã, cu regim moderat, reprezen-
tativ ºi constituþional democratic; 4. în care Constituþia sau legea fundamentalã statueazã
principiile generale ale ordinei, libertãþii ºi justiþiei în cadrul comunitãþii statale ºi
deleagã atributele exercitãrii puterii suverane a poporului, unui guvernãmânt limitat la
realizarea intereselor publice, comune, prin intermediul legii, la a cãrei elaborare, execu-
tare ºi aplicare concurã puteri sau instituþii publice separate ºi specializate în îndeplinirea
propriilor competenþe: legislative, executive ºi judiciare, ºi care 5. colaboreazã prin me-
canisme adecvate la exercitarea competenþelor specifice ºi/sau comune în funcþionarea
generalã a statului, activând la nevoie instrumente politice ºi legale de corectare a even-
tualelor transgresiuni în sfera de competenþe a celorlalte autoritãþi, ºi totodatã, 6. prevã-
zând suplimentar mijloace efective de garantare a independenþei justiþiei ºi de acces liber
la justiþie, precum ºi de 7. protecþie a drepturilor ºi libertãþilor fundamentale ale omului
ºi, prezumptiv, a altor drepturi – politice, economice, sociale, culturale – în funcþie de
dezvoltarea generalã, de evoluþia mentalitãþilor ºi standardelor de viaþã acceptate ºi legi-
timate prin consensul general al societãþii“ (pp. 315-316).

Dupã aceste elaborate clarificãri, capitolul 7 „(In)compatibilitatea statului de drept cu
diferite regimuri politice“ vizeazã compatibilitatea reciprocã dintre democraþia liberalã
ºi statul de drept; compatibilitatea relativã ºi circumstanþialã a regimurilor autoritare cu
varianta formal-pozitivistã a domniei legii; incompatibilitatea ideologico-structuralã a
regimurilor totalitare cu statul de drept.

Ultimul capitol, 8 are în vedere „Relevanþa politicã realã ºi tentaþia ideologizãrii sta-
tului de drept“, cu accente pe creºterea relevanþei statului de drept ºi factorii determinanþi
ai acestui fenomen; internaþionalizarea interesului faþã de protecþia drepturilor omului ºi
domnia legii; revirimentul statului de drept în contextul democratizãrii ºi globalizãrii din
ultimele decenii; tentaþia asumãrii retorice ºi a ideologizãrii statului de drept.

Acest din urmã aspect („tentaþia asumãrii retorice ºi ideologizãrii statului de drept“) cât
ºi conjuncþia statului de drept cu statul social sau „internaþionalizarea interesului faþã de
protecþia drepturilor omului ºi domnia legii“ sunt deosebit de semnificative în contextul acestei
lucrãri de excepþie, în care istoria analiticã a statului este situatã în perspectiva ºtiinþei politice.

Autorul trebuie felicitat pentru ideea acestei lucrãri ºi pentru elaborarea ei, dar ºi
Editura ISPRI care a fãcut o alegere bunã prin publicarea acestei importante ºi valoroase
cãrþi, bine realizatã ºi din punct de vedere grafic, aºa cum ne-au obiºnuit toate lucrãrile
domnului Aristide Cioabã, dintre care recomand, pe lângã cea despre care este vorba aici,
Statul social. Teorie, provocãri, reconstrucþii (2011), Sistemul politic român. Profil insti-
tuþional (2007) ºi toate celelalte lucrãri individuale sau coordonate de autenticul cercetãtor.

Lorena Stuparu
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