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Avertisment

Carl Schmitt s-a născut în anul 1888, în mica localitate
Plettenberg din Westfalia. Şi-a desăvârşit studiile în domeniul
ştiinţelor juridice, ajungând a fi nu doar un prestigios profesor al
universităţii berlineze, ci şi cel mai important jurist al Germaniei,
supranumit Kronjurist.
S-a opus venirii lui Hitler la putere, dar, odată ce acesta
ajunge în fruntea ţării, se alătură oficialităţilor naziste. Însă
coabitarea cu acestea nu durează mai mult de trei ani, adică până
în 1936, când se retrage din toate demnităţile politice, fiind atacat
de purtătorii de cuvânt ai nucleului dur al hitlerismului. La
sfârşitul războiului este arestat de sovieticii care îl eliberează
după o anchetă de câteva ore. Arestat mai apoi şi de americani,
este întemniţat la Nürnberg şi anchetat îndelung pentru ca până la
urmă să fie pus în libertate. A fost înlătura definitiv din
învăţământ deoarece a refuzat să se supună procesului de
denazificare, convins fiind că, dacă ar fi acceptat să treacă pe sub
furcile caudine ale respectivei proceduri, aceasta ar fi însemnat să
admită că ar fi fost nazist, or el respinge acuzaţia. Se retrage în
localitatea natală şi îşi continuă elaborarea operei de filozof al
istoriei. A uimit nu doar prin profunzimea gândirii sale care dă
lumii de azi o explicaţie fără egal, ci şi prin faptul că nu îşi
modifică deloc poziţiile ideologice de dinaintea şi din timpul
marelui război mondial. Nici chiar în privinţa evreilor! Trăieşte
până în anul 1985 când se stinge din viaţă în acelaşi mic
Plettenberg. Dacă opera lui a fost întotdeauna importantă pentru
gânditorii de dreapta, mai recent ea a fost cercetată cu insistenţă
şi de cei de stânga.
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