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Corectitudinea ºi procesualitatea specifice juridic, care reglementeazã opoziþia indi-
vidului ºi a grupului, precum ºi subordonarea interesului individual interesului majoritãþii,
împreunã cu instituþiile de drept ºi corpul legilor, se dovedesc insuficiente pentru reali-
zarea justiþiei. Legea a fost ºi continuã sã fie „literã“ ºi spirit. Transcendenþa sacrului,
transcendenþa divinã se fac prezente în mod salutar în spaþiul concretului prin bunul simþ
juridic ºi prin conºtiinþa juridicã (p. 51), ambele asigurând spiritualitatea ºi sacralitatea
justiþiei. Iatã miza lucrãrii Despre sacralitatea justiþiei pe care autorul sãu, profesorul
Ioan Alexandru, specialist cu o experienþã teoreticã ºi practicã deosebitã, o pune în va-
loare într-o lucrare structuratã în cinci capitole: „Reflecþii privind starea justiþiei“; „Dreptul,
morala ºi conºtiinþa juridicã“; „Despre sacru ºi profan“; „Desacralizarea ºi resacralizarea
justiþiei“; „Este neºtiinþific sã crezi în sacralitatea justiþiei?“
În mod convingãtor ºi concis, pe urmele lui P.-J. Proudhon (De la justice dans la

Révolution et dans l’Église, 1858), autorul aratã cã „ceea ce numim moralã este chiar
întipãrirea Divinitãþii“ ºi cã „justiþia este o facultate a sufletului, prima dintre toate, cea
care constituie fiinþa socialã“: astfel, „Justiþia este aceastã calitate moralã, care îi deter-
minã pe oameni sã facã lucruri corecte“ (p. 204).
Demersul acestei cãrþi se întemeiazã logic ºi filosofic, valorificând numeroase reali-

zãri româneºti contemporane, cu o anvergurã ce include filosofia sacrului (Mircea Eliade),
logica ºi filosofia transcendenþei (Basarab Niculescu, Alexandru Surdu), filosofia juridicã
(Ion Craiovan, Dumitru Constantin Dulcan, Cornelia Gruja). Argumentaþia lucrãrii pune
de la început în discuþie ideea cã de împlinirea justiþiei depind atât coeziunea socialã, cât
ºi supravieþuirea societãþii omeneºti. Deºi activitatea de împãrþire a justiþiei este o activi-
tate umanã, aºa cum aratã ºi René-Jean Dupuy în prefaþa lucrãrii lui Robert Chervin,
Justice et Politique, 2003, dupã formula lui Proudhon, „Justiþia este anonimatul lui
Dumnezeu“, cu alte cuvinte, importanþa sa întemeietoare nu poate fi egalatã decât de o
întemeiere pe mãsurã, conferitã de misterul înþelepciunii divine, care ordoneazã, echili-
breazã ºi structureazã totul.
Ca garant al coeziunii sociale, „Puterea judecãtoreascã moºteneºte ca demnitate ºi

eficacitate valoarea sacrã“ (p. 57). În ºedinþele de judecatã se pãstreazã simboluri ºi
ritualuri care readuc în zona perceptibilã, vizibilã, sacralitatea justiþiei. Funcþiile pragma-
tice, umaniste, de reglementare ºi restaurare a ordinii, precum ºi funcþia pedagogicã a
dreptului nu pot eclipsa în totalitate demnitatea moralã, spiritualã ºi sacrã a actului de
justiþie. Concepte precum infailibilitatea voinþei populare, adevãr, dreptate, conºtiinþã
juridicã, bun simþ juridic, pãcat sau rãspundere juridicã, moralã sau eticã (p. 61), îºi pãs-
treazã toate încãrcãtura sacrã ºi fac trimitere unele la altele, indiferent dacã îºi mai gãsesc
toate locul într-un prim-plan al ritualurilor juridice recente. De aceea, fundamentele
dreptului se aflã într-o strânsã legãturã cu îndatoririle sociale de excepþie de a pãstra ºi
restaura, dupã caz, relaþiile sociale sau o anumitã relaþie socialã, pãstrând astfel ºi edifi-
ciul social intact.
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În consecinþã, profesiunea juridicã ºi mai ales profesiunea de judecãtor, este cu nece-
sitate o vocaþie cu veºmânt profesional, sprijinitã pe motivaþii intrinseci: acestea sunt
singurele filtre care pot proteja calitatea acestei elite. Politizarea ºi corupþia justiþiei
aduce dupã sine decãderea statului de drept ºi a raþiunii de a fi a puterii. Corpul magistra-
þilor divizat de interese ºi opþiuni politice reprezintã expresia unui derapaj. Chiar ºi im-
presia cã „justiþia face politicã“ reprezintã un fapt alarmant. „Echilibrul balanþei justiþiei
(simbolul care ne este atât de drag ºi de care sunt legate speranþele oamenilor) constituie
esenþa actului de justiþie ºi a activitãþii judecãtorilor“ (p. 94). Autorul nuanþeazã: „inde-
pendenþa justiþiei nu este o valoare prin ea însãºi, dar trebuie asiguratã pentru a garanta
imparþialitatea magistratului care, într-adevãr, reprezintã cea mai înaltã valoare necesarã
aplicãrii justiþiei“ (p. 95). Tot pentru echilibrarea actului de justiþie, statutul judecãtorului
nu poate fi echivalat cu cel al procurorului. Procurorul are o putere delegatã, pentru a
putea veghea la respectarea legii, în timp ce judecãtorul are cu adevãrat sau reprezintã
sau exercitã o putere ºi este întrupare a acesteia prin autoritatea pe care o exprimã.
Totodatã, analiza evidenþiazã rolul esenþial al spiritului justiþiei, al bunului simþ juridic
în procesul de devenire, de evoluþie al statului de drept.
Dreptul ºi politica sunt expresii diferie ale relaþiilor sociale. „Justiþia politicã sau altfel

spus politizarea justiþiei este un fenomen care apare în momentele de crizã ori în situaþii
de tensiune când realitatea momentului face sã fie «sparte» aparenþele, iar starea realã a
raportului dintre puterea politicã ºi justiþie face sã devoaleze natura ºi miºcarea profundã
a legislaþiei, a dreptului însuºi, care apare a fi obiectul sau produsul unei lupte politice,
dar, în acelaºi timp, ºi un instrument al acestei lupte viciind în unele cazuri ceea ce numim
constantele sale.“ (p. 103) Justiþia a fost conceputã fie ca frânã în faþa abuzurilor puterii,
fie ca funcþie de întãrire a autoritãþii guvernanþilor ºi astfel ca „agent al puterii“. Starea
de legalitate este influenþatã de raportarea corectã a politicienilor la statul de drept, la
valorile acestuia, la Constituþie, la principiul normelor juridice ºi aplicarea legilor, pentru
a menþine funcþiile corecte ale statului ºi autoritatea statalã, în echilibrul legal ºi principial
cu autoritatea judecãtoreascã, fãrã politizarea justiþiei, dar ºi fãrã a crea o „juristocraþie“.
Progresele înregistrate de justiþia româneascã aratã ºi limitele acestui progres prin refor-
mare: reformarea justiþiei presupune strategii puse în aplicare ºi care îºi dovedesc func-
þionalitatea.
Cu adevãrat, morala este temelia societãþii, iar instanþa conºtiinþei este prioritarã

pentru funcþionarea oricãrei justiþii. Certitudinea de sine ºi conºtiinþa de sine sunt obiec-
tivarea nevoii de celãlalt, exprimatã prin stat ºi juridic. (p. 111) Conºtiinþa este, cum arãta
Basarab Nicolescu „terþul sacru…care împacã omul cu universul.“ Aºa cum ne învaþã
Biblia lui Anania raþiunea omului se manifestã ca instanþã luminoasã ºi fierbinte în aspi-
raþia sa cãtre adevãr ca reprezentant al binelui, acestea fiind ingredientele bunei-credinþe
juridice (Traian Ionaºcu) ºi ale principiilor ºi metodelor în drept. În unitatea fizicã ºi
metafizicã a omului, aici sunt rãdãcinile sacralitãþii dreptului, care se manifestã prin legã-
tura omului cu sine, cu ceilalþi ºi cu Dumnezeu, prin conºtiinþa sa structuratã pe raþionali-
tatea adevãrului ºi binelui, a cãrei funcþionalitate depinde de afectivitatea ce însoþeºte
aspiraþia omului cãtre adevãr ºi bine ºi concretizatã ca temei al principiilor de drept. În
susþinerea acestor idei, vin argumentele biblice, cele aduse de Toma de Aquino, Sfântul
Augustin, Im. Kant, Eugeniu Speranþia, Dumitru Stãniloae, Isidor Chinez, J. M. Aubert,
mai ales în „Consecienza e legge“, I. I. Popa, sau Vasile Stãnescu etc. Christina Andreea
Miþariu identificã o nevoie de sacru specific umanã, ceea ce vine o datã în plus în spiritul
ºi sprijinul ideilor despre întemeierea sacrã a dreptului, pe care le dezvoltã profesorul
Ioan Alexandru. Analizând dinamica sacru-profan, cercetarea pãstreazã în centrul atenþiei
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postulatul ontologic ºi postulatul fenomenologic al sacrului. Întemeierile dreptului în sa-
cralitate sunt posibile datoritã ireductibilitãþii sacrului, deoarece sacrul este parte a struc-
turii conºtiinþei umane, o parte refuzatã sau îmbrãþiºatã, dupã caz, dar intim întreþesutã
în fibra omeneascã. Putem spune cã în aceastã perspectivã, sacrul nu este o cale de înde-
pãrtare de realitate, cât o cale de fructificare a semnificaþiilor depline ale existenþei, vieþii
ºi relaþionãrii umane. Aºa cum aratã Al. Surdu în Filosofia Pentadicã I – Problema
transcendenþei (2007) „ceea ce este inteligibil sau raþional nu þine de domeniul transcen-
denþei. (…) Numai prin revelaþie (Offenbarung) se manifestã Divinitatea, mai precis prin
anumite fapte sau înfãptuiri (Thaten), pe când voinþa divinã rãmâne în fazã de mister,
asupra cãreia se poate doar medita (nachdenken).“ (p. 158) Abordarea conceptului de
numinos în analize precum cea realizatã de Iulia Stãticã în 2014 pe urmele lui É. Durkheim
ºi R. Otto (der ganz andere) îi dau autorului prilejul de a evidenþia complexitãþile
demersului uman de raportare la alteritate ca expresie ultimã a raportãrii socio-morale,
politice ºi juridice la celãlalt ºi a posibilitãþii existenþei societãþii umane.
Ca urmare, sacralitatea dreptului provine din sacralitatea puterii, din epiphania raþiunii,

ordinii, corectitudinii, iubirii vãditã în calitatea Autorului celor zece porunci ºi a tuturor
regulilor ºi codurilor de legi întemeietoare. „Aceastã reminiscenþã misterioasã sau mai
degrabã religioasã de la originea puterii ºi a dreptului constituþional demonstreazã cã
dreptul este mereu, în ciuda laicitãþii proclamate, de ordinul sacrului. În acest sens, Olivier
Camy tinde sã-ºi elaboreze teoria transcendenþei dreptului constituþional sub modalitatea
suveranului în general conceput ca subiect absolut, considerat ca deþinând o putere cons-
tituantã „originarã“ ºi, deci, capabil sã producã dreptul ex nihilo (din nimic). Acesta
considerã cã, în democraþiile europene, suveranul este asimilat, în dreptul intern, poporului
care se exprimã prin sufragiu universal, iar în dreptul internaþional, statului care se
exprimã prin intermediul guvernului“. (p. 161)
De fapt, fascinantul fenomen central al acestei lucrãri este transferul de sacralitate

resimþit în primul rând în politicã, dar esenþial ºi în problema dreptãþii, o discuþie ce pãs-
treazã în mod elocvent în centrul sãu simbolul balanþei, supremul echilibru, o aspiraþie
reconfirmatã zilnic în societatea omeneascã, fãrã de care totul intrã pe panta alunecoasã
a deconstituirii. În pulsul valorilor stã autoritatea legii ºi calitatea socialitãþii ºi a actului
de justiþie, deopotrivã.
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