
„Marca lui Petre Andrei este din aceeași rădăcină  
cu imperativul categoric kantian reprezentat de principiul universalității” 

["Petre Andrei's brand is from the same root with the Kantian categorical imperative 

represented by the principle of universality"] 

 
"Petre Andrei's brand is from the same root as the Kantian categorical imperative represented by the 

principle of universality. The principles that Petre Andrei followed do not degrade over time and achieve that unity 

of thought among those who are alike, wherever and whenever they live... Petre Andrei should be a complete 

landmark for anyone who is aware of his existence." 

 

 

Tudor PITULAC 
 

1. Opera este în întregime excepțională, dar capacitatea de previziune reprezintă locul geometric 
al tuturor virtuților sale intelectuale, profesionale, sociale, umane. Studiul Fascismul este un 
summum al acestora, distilate în descrierea fără eroare a unei istorii viitoare. 

 

2. Conținutul propriu-zis al scrierilor oricărui sociolog se relativizează cu timpul în mod firesc, 
raportat la noile contexte sociale, intelectuale, științifice. Marca lui Petre Andrei este din aceeași 
rădăcină cu imperativul categoric kantian reprezentat de principiul universalității. Principiile pe 
care Petre Andrei le-a urmat nu se degradează în timp și realizează acea unitate a gândirii între 
cei care sunt asemenea, indiferent unde și când trăiesc. 
 

3. Îmi este greu să decelez așa ceva cu acuratețe. Petre Andrei ar trebui să fie un reper complet 
pentru oricine are cunoștință despre existența lui. Realitatea societății românești contemporane 
este un ecosistem toxic pentru ceea ce a fost Petre Andrei. De aceea nu am vreun motiv să cred 
că există în mediile amintite o percepere adecvată.  
 

4. Nu pot răspunde acestei întrebări pentru că nu am informațiile necesare. Dar orice român dotat 
cu conștiință și care trăiește în conformitate cu aceasta continuă tradiția în care Petre Andrei s-a 

înscris magistral. Asta consider că este mai important decât orice altceva. Îmi pot doar închipui 
că există o asemenea minoritate în România, sau printre români, pentru că este condamnată la 
tăcere în mediul social toxic tot mai caracteristic. 
 

5. Voi continua să eludez trimiterea la partea sociologică a activității sale. Dar răspund astfel: să 
acționezi în profesie, în familie, în societate, în politică, în viață, în conformitate cu principiile și 
valorile pe care le expui explicit și implicit ca reprezentând repere fundamentale pentru tine.  

 

6. Menționarea de nenumărate ori a numelui și a exemplului său excepțional. Afilierea 

neîntreruptă din 1996 la instituții care îi poartă numele și activitatea depusă în cadrul acestora se 
înscriu în aceeași direcție.  

 


