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Adevar, dreptate si liberate

Cele trei concepte au reprezentat puncte de interes in gandirea filosofica inca din cele 
mai vechi timpuri si au fost studiate si analizate pana in prezent.

Dreptatea este virtutea cea mai cuprinzătoare, întrucât pe ea se întemeiază ordinea 
socială, organizaţia politică în primul rând. Ca să vedem ceea ce este dreptmai întâi trebuie 
să vedem mai multe despre dreptate, ce fel de mijloc e dreptatea, şi din ce este mijloc ceea 
ce-i drept. Prin cuvântul dreptate oricine vrea să denumească un habitus cu a ju to ru l 
că ru i a  c ineva  e  capabi l  ş i  d i spus  să  ac ţ i oneze  d rep t  ş i  cu  a ju to ru l 
că ru i a  c ineva  făptuieşte drept şi vrea ceea ce-i drept. 

Termenul de dreptate desemnează un ideal universal şi în acelaşi timp o virtute 
personală. Dreptatea se opune tendinţei egoiste.Drep ta t ea  es te  v i r tu t ea  per f ec tă , 
nu  v i r tu tea  per f ec tă  în  genera l  c i  î n t rucâ t  ea  a re raportare la alţii, de aceea ea 
este considerată adeseori drept cea mai excelentă între virtuţi. Dreptatea legală nu este deci 
numai o simplă parte a virtuţii, ci ea este virtutea întreagă, iar nedreptatea care-i este opusă 
nu este o parte a răutăţii, ci iarăşi răutatea întreagă.

Dintotdeauna oamenii si-au pus intrebari de genul: Ce este dreptatea? Poate exista o 
dreptate absoluta? Cum poate deveni un om “drept”? In perioada moderna si 
contemporana, s-ar mai putea adauga intrebarile: Are legatura dreptatea cu religia si 
adevarul si libertarea? Poate fi drept un om necredincios(ateu, agnostic)?

Intr-o prima “definitie”, dreptatea, din punctul de vedere al lui Cephalos (definitie ce
reiese din cartea lui Platon, Republica), inseamna “a da inapoi ceea ce ai primit de la 
cineva, fie ca uneori se cuvine, alteori nu”. De asemenea, un lucru subliniat de Cephalos 
(om de afaceri din Pireu) era prezenta cuvantului “adevar”, dreptatea presupunand a spune 
tot timpul adevarul.

Dreptatea mai poate fi inteleasa si ca respectarea legilor si regulilor dintr-un stat (pe 
atunci cetate).

De  asemenea,  tot  in  filosofia  antica,  Glaucom  considera  ca  natura  umana  ar  fi 
incompatibila cu dreptatea. Ca exemplu este dat mitul lu Gyges, al omului care gaseste 
inelul  “fermecat”  si  care  nu  se  mai  gandeste  la  aproapele  sau  in  acele  conditii.
Se vede astfel la numerosi ganditori ai antichitatii “obsesia” lor pentru “dreptate”. Dar ei 
cautau dreptatea absoluta. Un om care sa poate fi dat exemplu din acest punct de vedere. In 
vorbirea curenta il putem numi drept “sfant”. Din acest motiv, unii considera ca un om 
poate  fi  cu  adevarat  “drept”  doar  daca  este  credincios.  Doar  o  instanta  superioara, 
Divinitatea, poate “impune” niste norme universal valabile.

Totusi, in societatea actuala termenul de “dreptate” este doar unul relativ. Ceea ce este 
drept pentru unii este considerat “ne-drept” pentru altii. Pentru unii a fi drept inseamna a 
respecta strict legile tarii. Pentru altii insa, legile morale pot fi mai presus de legile tarii.
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Adevar sau adevarata este acea propozitie sau inlantuire de propozitii al carui sau al 
caror continut poate fi verificat si confirmat prin observatie, prin experienta, sau prin 
demonstratie logica, matematica sau numai discursiv argumentanta.

Pentru a răspunde la întrebarea ce este adevărul? deosebim: ceea ce noi spunem că este 
adevărat sau fals: cui atribuim noi calitatea de a fi adevărat ? care este natura realităților 
cărora le dăm consimțământul nostru și le numim adevărate: propoziții ;credințe ;gânduri 
și opinii 

De asemena trebuie considerate si mijloacele de distingere între adevărat și fals și de a 
califica ceva ca fiind adevărat sunt : rațiunea (gândirea), înțelegerea, legile logicii etc.

Astfel adevarul poate fi analizat din mai multe perpective:
Adevărul material, care reprezintă corespondența între ceea ce este și judecata care 

a dus la enunțarea sa în propoziție : această corespondență este confirmată de experiență. 
Dar natura acestui tip de adevăr este variabilă, pentru că acesta poate fi un adevăr obiectiv, 
relativ, subiectiv, etc., după teoria cunoașterii care îl susține (realism, relativism, criticism, 
etc).

Adevărul formal, care reprezintă validitatea concluziilor unui sistem ipotetico-
deductiv, apărute prin intermediul regulilor de deducție aplicate unor postulate și axiome 
admise. Acest tip de adevăr nu depinde de conținutul propozițiilor (vezi articolul logică) 
și depinde de acordul său cu înțelegerea. În acest caz, adevărul este un adevăr de 
corespondență și este prioritar pentru că nu depinde de experiență.Acest ultim punct 
permite introducerea unei noțiuni : adevărurile pur formale sunt denumite adevăruri  
analitice. Adevărurile care se trag din experiență sunt denumite adevăruri sintetice: Les 
vérités tirées de l'expérience sont quant à elle des vérités synthétiques, pentru că noi legăm 
termenii pe care îi presupunem a aparține unor ființe, a căror existență este contingentă.

 Adevărul metafizic care, se bazează în condițiile sale pe ipoteza existenței unui 
sistem de referință ontologic în ființa oricărei persoane. În acest caz, distingem adevărul 
absolut și adevărul relativ.

Adevărul unei credințe sau a unei opinii, care reprezintă veridicitatea unei 
propoziții care se acord cu un ansamblu de credințe care existau înaintea sa. Acest tip de 
adevăr este denumit adeseori adevăr coerent.

Libertatea este un concept filosofic, a cărui semnificație ar putea fi rezumată prin 
sintagma "lipsa constrângerilor".

Conceptul de libertate a avut de-a lungul istoriei utilizări multiple (uneori 
contradictorii). Pentru o înțelegere corectă a semnificației acestui concept este nevoie să 
se cunoască contextul (filosofic) în care a fost folosit.

Daca analizam libertatea voinței aceasta se înscrie în disputa dintre cei ce susțin 
liberul arbitru și cei cu vederi deterministe.

În discursul lui Spinoza, aceasta problemă filosofică se pune pe două planuri: cel divin 
si cel uman, iar libertatea la cele două niveluri este subsumată unor seturi diferite de 
condiții.

Afirmația lui Spinoza că „totul este determinat de necesitatea naturii divine”pare să nu 
mai lase loc pentru a mai vorbi despre libertate. Însă tot conform lui, „un lucru este liber 
când acesta există prin simpla necesitate a naturii sale și nu este determinat de forțe 
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externe să acționeze”. Spinoza nu opune libertății necesitatea, ci constrângerea, căci 
numai dacă un lucru este constrâns să acționeze după o lege impusă, atunci acela nu este 
liber.

Din acest punct de vedere, Dumnezeu este absolut liber deoarece se autodetermină în 
totalitate.

Omul lui Spinoza este într-o stare de servitute în măsura în care este determinat de 
circumstanțele externe. Acesta, pentru a fi liber, trebuie să acționeze în baza emoțiilor 
active, care își au sursa în rațiune și nu în baza celor pasive, care au cauze externe. 
Divinitatea se reflectă în această utilizare a rațiunii.

Indreptandu-ne atentia spre perspectiva existențialistă asupra libertăț ii unul 
dintre principalii ganditori este Sartre. Pozitia acetuia se refera la existen  ț  ialismul   ateu, 
privește individul ca fiind prin excelență liber. Prin această libertate consubstanțială se 
înțelege permanenta existență a cel puțin două opțiuni suplimentare aflate oricând la 
îndemâna noastră, în orice alegere aparent supusă constrângerilor definitive. Nimic nu este 
impus, deoarece mai există în ultimă instanță, întotdeauna, soluția alternativă a 
abandonului sau cea a sinuciderii. (Sartre exemplifică, în Ființa și neantul, prin cazul unui 
recrut care ar fi mobilizat în război, fiind deci obligat să ucidă: de fapt, obligația este doar 
una aparentă, deoarece în realitate el mai are la îndemână cel puțin două opțiuni: 
dezertarea sau sinuciderea. Prin urmare, dacă cineva a ucis în război, este pentru că a ales 
să ucidă. Suntem, ca atare, perfect responsabili pentru fiecare din alegerile vieții noastre, 
având totdeauna posibilitatea alegerii, iar punctul de vedere contrar, al permanentelor 
justificări și contextualizări, este punctul de vedere al relei-credințe.)

Din noțiunile de libertate și responsabilitate (condiții necesare în viziunea lui J. P. 
Sartre pentru ceea ce el numește, în "Existentialismul este un umanism, „o existență 
autentică”) decurg unele directive morale. Însă conștiința unei vieți autentice este posibilă 
pe măsură ce ne detașăm de definirea noastră ca identitate prin ochii celorlalți. Astfel se 
ajunge la un paradox: „privirea” celorlalți ne reifică, ne transformă în obiect al 
reprezentării, o reprezentare de care depindem și de care suntem rareori responsabili 
("Infernul sunt ceilalți" - J.-P. Sartre, Muștele). Soluția dată de Sartre acestei probleme 
constă în asumarea libertății, în respingerea naturii (physis) și a punctului de vedere 
esențialist care definește indivizii ca esențe imuabile. Individul trebuie definit existențial 
și istoric, în raport cu devenirea sa și cu totalitatea actelor și a alegerilor sale.

Libertatea este valoarea politicã cea mai larg dezbãtutã, cea mai des evocatã si cea 
mai insistent apãratã în epoca modernã. S-a susþinut adesea cã libertatea este valoarea 
politicã supremã, deoarece nu ar putea fi vorba despre viatã civilizatã, cu adevãrat
umanã, în absenta ei, nici pentru persoane, nici pentru comunitãti. Drept urmare, pledoaria 
pentru libertate si lupta pentru libertate au constituit douã constante ale epocii moderne.Cu 
toate acestea, tema libertãtii a rãmas problematicã, si în jurul
acesteia rãmân mai multe întrebãri decât rãspunsuri certe, unanim acceptate. Iatã în 
continuare câteva dintre întrebãrile care pot fi discutate în câmpul problematic al libertãtii.

Conexiuni intre concepte:
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In gandirea filosofica se face distincţia dintre dreptatea adevărată proprie 
artei/ştiinţei politice şi dreptatea aparentă, proprie retorului, cel mai adeseori, aceasta, 
fiind şi sofist; cealaltă dreptatea adevărată e considerata preocuparea statornică a omului 
politic, a conducătorului drept şi cu adevărat virtuos, totodată şi echitabil .

Dreptate şi adevăr două teme aristotelice – frecvent intalnite in scrierile sale, 
Metafizica precum şi din unele scrieri de logică din Organon

Omul prin natura sa singulară aspiră la libertate şi la adevăr. Omul, ca persoană, 
este un subiect autoconştient, raţional şi liber, deschis spre un progres, ba chiar orientat 
spre un adevăr care-l transcende, capabil să se cunoască pe sine însuşi, adevărul, binele; 
capabil să iubească, să fie subiect creativ, să se pregătească pentru destinul său ultim.

Prin exercitarea libertăţii sale autentice, persoana umană îşi dezvăluie adevărata sa 
demnitate şi îşi realizează vocaţia; putem spune, dă formă identităţii sale profunde. 
Întemeindu-se pe legile esenţiale – care sunt legea naturală şi legea divină pozitivă – în 
folosirea libertăţii sale, ea îşi exercită şi responsabilitatea asupra faptelor sale.

Dreptatea si libertatea sunt doua concepte care in general sunt tratate separate in 
scrierile filosofice, insa in esenta aceastea se intrepatrund. In fapt dreptatea, adevarul si 
libertatea sunt concepte ce prezinta conexiuni multiple si au fost de-a lungul timpului intens 
analizate.
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