
Prefaţă 

„Nu este suficient ca omul să înveţe o specializare căci el devine astfel o maşină 
utilizabilă dar nu o personalitate. Este important ca el să dobândească un sentiment, 
un simţ practic despre ceea ce merită a fi întreprins, despre ceea ce este frumos, 
despre ceea ce este moralmente drept. Altfel, cu toate cunoştinţele lui profesionale, el 
se aseamănă mai mult unui câine savant, decât unei creaturi armonios dezvoltate. El 
trebuie să înveţe a înţelege motivaţiile oamenilor, himerele şi angoasele acestora, 
pentru a determina propriul rol faţă de cei apropiaţi şi de comunitate. (…) 

Excesele sistemului de competiţie şi de specializare prematură, sub falsul pretext 
al eficacităţii, asasinează spiritul, interzic orice viaţă culturală şi suprimă chiar pro-
gresul în ştiinţele viitorului. Este important, în fine, pentru realizarea unei educaţii 
perfecte, de a dezvolta spiritul critic în inteligenţa unui tânăr. Or, supraîncărcarea 
spiritului prin sistemul notelor împiedică şi transformă în mod necesar cercetarea în 
superficialitate şi absenţă a culturii. Învăţământul ar trebui să fie în felul următor: cel 
care îl primeşte îl culege ca pe un dar inestimabil dar, niciodată ca pe o constrân-
gere greu de suportat”1. 

Prezentul Manual de Criminologie este o lucrare construită în etape, confruntată 
cu multe incertitudini şi ezitări, toate acestea soldate cu corectări şi completări de la o 
ediţie la alta.  

Munca încorporată în această lucrare a avut ca prim obiectiv crearea unei baze de 
cunoştinţe pentru studenţii facultăţilor de Drept. De aici şi caracterul didactic al 
lucrării. Deşi sunt cu totul de acord cu opinia marelui savant, citat mai sus, până la 
inventarea altor criterii de evaluare, examenele, cu sistemul lor de notare, reprezintă 
un „rău necesar”, ca şi manualele ce servesc la pregătirea pentru examene.  

Într-o oarecare contradicţie cu primul obiectiv, cel de al doilea obiectiv al lucrării 
a fost acela de a face, totuşi, din Criminologie o disciplină atractivă, prietenoasă, care 
să stimuleze dorinţa de a înţelege estompând constrângerea de a şti. În ce măsură 
acest al doilea obiectiv a fost atins, doar cititorii pot aprecia. 
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1 Albert Einstein, Comment je vois le monde, Ed. Flammarion, Paris, 1979, p. 25. 




