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Argument 

De ce elogiul adevărului? De ce această manifes-
tare de respect şi de admiraţie? 

Pentru că, prin natura lui, adevărul vine din însuşi 
actul creaţiei, apare odată cu primordialitatea fiinţei 
umane, iar dimensiunea sa umană vine din inteligenţa, 
din raţiunea cosmică.  

Pentru că este una dintre valorile fundamentale care 
stă la baza existenţialului uman, însoţind destinul fiinţei 
umane de la stadiul de embrion până dincolo de 
plecare… 

Pentru că dintre toate valorile, adevărul are un număr 
impresionant de adversari, o masă satelitară în jurul 
minciunii împotriva căreia luptă fără încetare. 

Pentru că adevărul rămâne singura călăuză nobilă, 
care ne menţine verticalitatea, reprezentând cea mai im-
portantă virtute: demnitatea umană – suma însuşirilor 
morale – care are la bază conştiinţa şi moralitatea, măsura 
umanului, a ascendentului. 

Pentru că a făcut obiectul, încă de la primele înce-
puturi, a preocupării culticului, religiosului, prin dogme, 
canoane şi pilde, pentru promovarea şi consolidarea 
adevărului. 

Pentru că adevărul stă la baza cunoaşterii, în general, 
a cunoaşterii ştiinţifice, în special. 

Pentru că stă cu faţa către viitor, cucerind, pas cu pas, 
un nou adevăr. Concomitent, stă cu faţa către trecut, 



14 VASILE STĂNESCU 

reconstituind adevăruri care au fost. După cum stă cu faţa 
şi către prezent încercând să desprindă dintr-o factologie 
existenţială impresionantă adevărul existent. 

Pentru că este singura valoare căreia i s-a dedicat o 
ştiinţă – a dreptului – în vederea stabilirii bazelor teo-
retice ale drumului, metodei, procedurilor, tehnicilor şi 
mijloacelor pentru aflarea adevărului. Plus, un întreg 
sistem instituţional şi jurisdicţional. Adevărul juridic este 
singurul concept care, pentru a putea fi pus în operă, se 
sprijină pe norma juridică, adică, pe lângă raţionament, 
pe forţă (coerciţie) şi dreptate (justiţie). 

În sfârşit, pentru că adevărul a intrat, alături de 
frumos, în sfera esteticului, prin reacţiile pe care le pro-
voacă în raportarea la diferite ipostaze existenţiale: de la 
tragic la sublim, de la uman la duritatea legii, de la comic 
la patetic, de la inocenţă la abominabil, de la suferinţă la 
bucurie, de la libertate la scoaterea din circuitul civil şi nu 
numai. 

Intraţi într-o sală de tribunal şi veţi constata cum, în 
căutarea adevărului, sunteţi puşi în faţa unui spectacol în 
toate ipostazele vieţii, ipostaze pe care arta şi literatura le 
preiau şi le redau prin mijloace specifice lor. Este lupta, în 
diferitele ei forme, de la sublim la cruzime şi grotesc, de la 
fericire la strivirea omului de către împrejurări de viaţă. 

                                                            
 Este motivul pentru care adevărului juridic i-au fost închinate 

opere monumentale de către marile civilizaţii care au fost, opere de 
înaltă cultură şi spiritualitate, nu numai juridică, ci şi filosofică, logică, 
unele care dăinuie şi astăzi, cum sunt: faimosul Cod al lui Hammurabi, 
regele Babilonului, deţinătorul adevărului încredinţat de zei, cuprinzând 
4000 de rânduri; Digestele lui Justinian (Pandecte în limba greacă), 
colecţie de legi (drept roman), formată din 50 de cărţi, cuprinzând 
100.000 de rânduri; Codul lui Napoleon, conţinând 2281 de articole. 
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Acolo veţi vedea cea mai pestriţă lume, acolo aerul 
se respiră mai greu, sufletul este copleşit de mizerie mo-
rală, de tenebrele vieţii şi de reverberaţiile pe care toate 
acestea le induc în sufletele, conştiinţele şi comporta-
mentul participanţilor la proces şi nu numai. 

Adevărul face obiectul cunoaşterii filosofice, etice şi 
sociologice, al raţionalităţii şi gândirii logice, al teologiei 
şi esoterismului, în general al istoriei şi mitologiei, al 
ştiinţei dreptului. Este singurul drum către cunoaşterea 
abisului din noi, către libertatea noastră interioară. 

Datorită unei tipologii caleidoscopice ameţitoare, 
adevărului, în drumul său către libertate, nu-i este uşor să 
reziste asaltului agresiv al minciunii, falsului, înşelăciunii 
şi manipulării, cu toate derivatele satelitare ale acestora. 
De aceea, lupta pentru restabilirea şi descifrarea sa im-
pune un grad semnificativ de complexitate, care presu-
pune o muncă asiduă, determinată, profesionistă şi fără 
întrerupere. 

Lucrarea de faţă aduce, în primul rând un elogiu 
acestei valori fundamentale care ne călăuzeşte viaţa, după 
care urmează o prezentare sumară a conceptului sub 
aspectul evoluţiei, tipologiei, complementarităţii valo-
rilor, ca şi a metodelor, mijloacelor şi procedurilor speci-
fice, încheindu-se cu prezentarea multiperspectivală a 
câtorva adevăruri speciale. 

Este un demers îndrăzneţ, o încercare ce presupune o 
aplecăciune metafizică asupra fenomenului, meditaţie şi 
reflecţie filosofică şi psihosocială, raţională şi cultică, de 
conştiinţă şi moralitate. 

În acelaşi timp, întrucât adevărul este supus rigorilor 
spaţiului şi timpului dat, am considerat necesară o 
incursiune prealabilă cu privire la om şi societate, la 
cunoaştere şi realitate, ca şi context. 
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Adevărul, în procesul determinării, dincolo de greu-
tăţile întâmpinate în definirea lui, constituie un demers 
necesar pentru înţelegerea complexităţii semnificaţiilor 
şi, mai ales, a dificultăţilor determinate, în fapt, de factori 
extranei parcursului spre adevăr. 

O influenţă covârşitoare o au moralitatea, valorile, 
tradiţiile, spiritualitatea societăţii, comportamentele care 
domină epoca. Şi, bineînţeles, modul cum se configu-
rează fizionomia dreptului, în general, a normei juridice, 
în special. 

O bogată colecţie de înţelepciune cultă (citate, maxi-
me, poezii) şi populară (proverbe, epigrame), din toate 
spaţiile şi timpurile, aparţinând unor mari figuri ale cul-
turii lumii însoţeşte încercarea de faţă, pentru a da mai 
multă consistenţă ideaticii tematice. 

Din dorinţa de a asigura o informare minimală, dar 
semnificativă şi contextuală, nu am putut evita preluarea 
unor texte îmbunătăţite, strict necesare, din lucrări 
personale anterioare. 

Prin ideatica ei, prezenta lucrare se adresează oricărei 
persoane preocupate de adevăr, mass-mediei, persona-
lului din domeniul educaţiei, diverselor categorii profe-
sionale, inclusiv juridice. 

Mulţumesc tuturor celor care mi-au fost alături prin 
schimb de păreri, documentare, sugestii, cu deosebire 
domnişoarei Elena Bontea. 

Greşelile şi erorile de orice fel strecurate în lucrarea 
de faţă ne aparţin în totalitate. 

 
Autorul 
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